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АНОТАЦІЯ 

 

Ліщинська В.В. Поліваріантність конкурентної стратегії підприємства: 

формування та вибір. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2020. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано 

вирішення наукового завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних, 

науково-методичних та прикладних аспектів формування та вибору 

конкурентної стратегії підприємства в умовах її поліваріантності. 

Досліджено генезис та еволюцію теоретичних поглядів на конкурентну 

стратегію підприємства та методологію її формування. Визначено, що 

різноманітність існуючих методологій стратегічного управління обумовлює 

відповідну поліваріантність представлення стратегії підприємства в цілому і 

конкурентної стратегії зокрема. Розкрито сутність і зміст конкурентної 

стратегії, розширено класифікацію її видів, запропоновано матрицю вибору 

пріоритетної стратегії. Запропоновано підхід до вибору конкурентної стратегії 

підприємства за критеріями: «рівень продуктових/технологічних інновацій» та 

«рівень попиту на ринку/в сегменті», який передбачає можливість вибору 

гібридних конкурентних стратегій. Представлено обґрунтування гібридної 

стратегії вибіркової продуктової диференціації, яка скерована на зростання 

рентабельності підприємства за рахунок виробництва окремих видів продукції 

підвищеної якості з відповідною ціною. Сформульовано базові положення та 

побудовано концептуальну модель процесів формування, вибору, реалізації 

конкурентної стратегії підприємства, яка передбачає взаємозв’язок таких 

субпроцесів: уточнення загальних стратегічних цілей; діагностування 

зовнішнього середовища; діагностування внутрішнього середовища; 

встановлення цілей конкурентної стратегії; визначення критеріїв вибору 
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оптимального варіанту конкурентної стратегії; визначення обмежень щодо 

вибору конкурентної стратегії; розробка варіантів конкурентної стратегії та 

визначення можливих результатів їх реалізації; вибір оптимального варіанту 

конкурентної стратегії за визначеними критеріями; деталізація змісту та 

конфігурації вибраної конкурентної стратегії; взаємоузгодження 

функціональних стратегій з конкурентною; підготовка до реалізації вибраної 

конкурентної стратегії; її реалізація; оцінювання результатів впровадження 

конкурентної стратегії підприємства. Для кожного субпроцесу визначено 

методичний інструментарій його здійснення. 

Проведено аналіз хлібопекарної промисловості України, окреслено її 

проблеми та перспективи. Визначено ключові фактори успіху в хлібопекарській 

галузі. Виявлено основні тенденції розвитку вітчизнного ринку хліба і 

хлібобулочних виробів нетривалого зберігання, які впливають на формування 

конкурентних переваг та на вибір конкурентних стратегій хлібопекарськими 

підприємствами. Здійснено діагностику конкурентної ситуації на ринку хліба та 

хлібобулочних виробів нетривалого зберігання. Ідентифіковано конкурентні 

стратегій досліджених підприємств, визначено особливості практики їх 

формування та вибору. Оцінено ресурсний потенціал стратегічного розвитку 

хлібопекарських підприємств. За результатами розрахунків узагальненого 

показника ресурсного потенціалу виділено три групи підприємтв: з високим, 

середнім та  низьким рівнями ресурсного потенціалу. 

Обґрунтовано критерії вибору конкурентної стратегії та показники її 

результативності. Розроблено та проведено апробацію методичного підходу до 

вибору оптимальної конкурентної стратегії серед альтернативних варіантів на 

засадах нечітко-множинного та інтервального підходів економіко-

математичного моделювання, який ґрунтується на інтервальних оцінках 

критеріїв результативності стратегії в умовах часткової невизначеності. 

Обґрунтовано рекомендації щодо збалансування товарного портфелю 

підприємства за трьома асортиментними групами (базова, підтримуюча, 

преміальна), що відрізняються за ступенем диференціації та прибутковості 
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продукції. Запропоновано алгоритм збалансування товарного портфелю, який 

включає аналіз, збалансування існуючої структури портфелю та формування 

виробничої програми відповідно до визначеної конкурентної стратегії. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

теоретичному обґрунтуванні положень і розробці практичних рекомендацій 

щодо формування та вибору оптимальної конкурентної стратегії підприємства в 

умовах її поліваріантності. Найсуттєвішими результатами дисертації, що 

формують наукову новизну і виносяться на захист, є такі: 

вперше: 

- розроблено методичний підхід до вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах нечітко-

множинного й інтервального підходів економіко-математичного моделювання, 

який ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв результативності стратегії, 

що забезпечує підвищення рівня обґрунтованості прийняття стратегічних 

рішень на підприємстві в умовах динамічного ринкового середовища; 

удосконалено: 

- інструментарій стратегічного управління в частині розробки матриці 

вибору конкурентної стратегії підприємства за критеріями «рівень 

продуктових/технологічних інновацій» та «рівень попиту на ринку/в сегменті», 

що дозволило виокремити гібридну конкурентну стратегію вибіркової 

продуктової диференціації, в межах якої поєднуються стратегічні рішення з 

мінімізації витрат та диференціації для певних товарних груп, що уможливлює 

набуття додаткових конкурентних переваг та покращення стратегічної позиції 

підприємства; 

- методичні положення щодо формування, вибору і реалізації конкурентної 

стратегії підприємства з визначенням основних субпроцесів (діагностування 

зовнішнього і внутрішнього середовища, встановлення цілей, визначення 

критеріїв вибору оптимального варіанту, визначення обмежень щодо вибору, 

розробка варіантів стратегії та визначення можливих результатів їх реалізації, 

вибір оптимального варіанту, деталізація змісту та конфігурації вибраної 
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стратегії, взаємоузгодження з функціональними стратегіями, підготовка до 

реалізації вибраної стратегії, її реалізація, оцінювання результатів 

впровадження стратегії), що дозволяє підвищити результативність досягнення 

його стратегічних цілей шляхом посилення дієвості стратегічного процесу на 

підприємстві;  

- аналітичний інструментарій збалансування продуктового портфелю 

підприємства у відповідності до визначеної конкурентної стратегії за критерієм 

маржинального прибутку, що сприяє підвищенню фінансово-економічних 

результатів реалізації конкурентної стратегії в умовах зростання вимог 

споживачів та посилення конкуренції на ринку; 

набули подальшого розвитку: 

- класифікація видів конкурентних стратегій на основі систематизації 

основних критеріальних ознак і введення додаткових: залежність від рівня 

формалізації стратегії (формалізована, частково формалізована, 

неформалізована) та локалізації конкурентної активності (локальна, глобальна, 

глокальна), що сприяє врахуванню поліваріантності стратегії в процесі її 

формування і вибору; 

- методичні підходи до визначення ефективності використання ресурсів 

хлібопекарських підприємств на основі комплексної діагностики їх ресурсного 

потенціалу як суми виробничого, фінансового, трудового, маркетингового 

потенціалів у контексті відповідності вибраній конкурентній стратегії, що 

створює передумови для забезпечення бажаних результатів її реалізації; 

- інструментарій ідентифікації конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств на основі деталізації змісту ключових стратегічних рішень, що 

дозволяє оцінювати рівень результативності вибраної стратегії та 

аргументувати необхідність вчасного її коригування або зміни у відповідності 

до визначених стратегічних цілей. 

Наукові положення та результати дослідження доведені до рівня 

методичних розробок і прикладних рекомендацій та можуть бути використані 

як вітчизняними хлібопекарськими підприємствами, так і підприємствами 
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інших сфер діяльності в процесах вибору ними оптимальної конкурентної 

стратегії, що забезпечить їх ефективне функціонування в сучасних умовах 

господарювання.  

Практичне значення теоретичних, методичних і прикладних результатів 

дослідження підтверджується їх впровадженням у діяльність наступних 

організацій: Всеукраїнською асоціацією пекарів застосовано інструменти 

аналізу результативності конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств 

на ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (довідка №89 

від 15.05.2019 р.); Об'єднанням підприємств хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром» використано інструменти аналізу ресурсного потенціалу 

хлібопекарських підприємств у контексті підвищення їх 

конкурентоспроможності (довідка №38  від 30.05.2019 р.); у діяльність ТОВ 

«Київхліб» впроваджено методичний підхід до вибору оптимальної 

стратегічної альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах 

нечітко-множинного й інтервального підходів та інструментарій збалансування 

продуктового портфелю підприємства у відповідності до визначеної 

конкурентної стратегії за критерієм маржинального прибутку (довідка №94 від 

12.08.2019 р.); у діяльності СТ «Яготинський хліб» використано методичний 

підхід та алгоритм прийняття управлінських рішень щодо формування та 

вибору конкурентної стратегії підприємства (довідка №76 від 23.07.2019 р.). 

Окремі положення та результати дисертаційної роботи також використані в 

навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» при викладанні навчальних дисципліни «Стратегія 

підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Управління 

конкурентоспроможністю підприємства» (довідка від 25.06.2019 р.). 

Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, конкурентна 

стратегія, поліваріантність, гібридна стратегія, стратегія вибіркової 

продуктової диференціації, показники результативності стратегії, товарний 

портфель, хлібопекарські підприємства. 
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ABSTRACT 

 

Lishchynska V.V. Multivariate enterprise competitive strategy: formation and 

choice - Manuscript. 

The dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of economic 

sciences on the specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (by 

types of economic activities), Kyiv National Economic University named after 

Vadym Hetman, Kyiv, 2020. 

The dissertation is devoted to deepening of theoretic bases and working out of 

practical recommendations for the formation and selection of a competitive strategy 

of the enterprise in terms of multivariate content and form of strategy. The thesis 

generalizes the theoretical foundation and proposes the solution of the scientific 

problem, which consists of substantiation of theoretical, scientific, methodological 

and applied aspects of formation and choice of enterprise competitive strategy in 

terms of its multivariance. 

The genesis of theoretical perspectives of the competitive strategy of the 

enterprise and the methodology of its formation are investigated. It is determined that 

the variety within existing strategic management approaches determines the 

appropriate multivariate content and the form of presentation of the enterprise 

strategy in general its and its competitive strategy in particular. The classification of 

types of competitive strategies has been expanded. The approach was proposed to 

select a competitive enterprise strategy by the criteria "level of product / 

technological innovation" and "level of demand in the market / segment". It provides 

the choice of hybrid competitive strategies. The substantiation of the hybrid strategy 

of selective product differentiation which is directed on growth of profitability of the 

enterprise at the expense of manufacture of separate kinds of production of the 

increased quality with the corresponding price is presented.  

The basic provisions are formulated and the conceptual model of processes of 

formation, choice, realization of enterprise competitive strategy which provides 

interrelation of such subprocesses is constructed: specification of the general strategic 
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purposes; diagnosing the external environment; diagnosing the internal environment; 

setting the goals of the competitive strategy; determining the criteria for choosing the 

best option for a competitive strategy; determination of restrictions on the choice of 

competitive strategy; development of variants of competitive strategy and definition 

of possible results of their realization; selection of the optimal variant of competitive 

strategy according to certain criteria; detailing the content and configuration of the 

selected competitive strategy; coordination of functional strategies with competitive; 

preparation for the implementation of the selected competitive strategy; its 

implementation; evaluation of the results of the implementation of the competitive 

strategy of the enterprise. Methodological tools for its implementation are defined for 

each subprocess. External and internal factors influencing the choice of competitive 

strategy of the enterprise were identified. 

The analysis of the Ukrainian bakery industry is conducted; its problems and 

prospects are outlined. The competitive situation in the market of bread and bakery 

products of short-term storage is analyzed. Three strategic groups of competitors in 

the Ukrainian bakery market were identified. Key factors for success in the bakery 

industry have been determined. The approaches to acquiring and maintaining 

competitive advantages in the bakery industry have been identified. Identification of 

competitive strategies of the studied enterprises is carried out, features of practice of 

formation and choices of competitive strategies of baking enterprises are determined. 

Resource potential for strategic development of bakery enterprises has been 

evaluated. According to the results of calculations of the generalized indicator of 

resource potential, three groups of enterprises have been identified: with high, 

medium and low levels of resource potential. 

A methodological approach to the choice of the optimal competitive strategy 

among the alternatives based on the fuzzy-set and interval approaches of economic-

mathematical modeling is developed, and the proposed approach is tested. The 

proposed approach includes the following steps: formation of partial performance 

criteria of strategic alternatives, determination of weighting coefficients of 

performance of strategic alternatives, normalization of performance criteria of 
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strategic alternatives, determination of the integral performance index of strategic 

alternative, choice of the optimal strategic alternative. In the dissertation the model of 

organizational and information maintenance of processes of formation and a choice 

of competitive strategy of the enterprise is offered. Recommendations on balancing 

the product portfolio of the enterprise in accordance with the determined competitive 

strategy have been developed. Recommendations for balancing the product portfolio 

by three  groups (basic, supporting, premium), which differ in the degree of 

differentiation and profitability of products, are substantiated. In the dissertation the 

algorithm of planning of a commodity portfolio which includes the analysis, 

balancing of existing structure of a portfolio and formation of the production program 

according to the certain competitive strategy is offered. 

The scientific novelty of the obtained research results lies in the theoretical 

substantiation of the provisions and the development of practical recommendations 

for the formation and selection of the optimal competitive strategy of the enterprise in 

terms of its multivariate. The most significant results of the dissertation, which form a 

scientific novelty and are defended, are the following: 

for the first time: 

- developed a methodical approach to choosing the optimal strategic alternative 

to the enterprise competitive strategy on the basis of fuzzy-multiple and interval 

approaches to economic and mathematical modeling, which is based on interval 

evaluations of strategy performance criteria, which increases the level of strategic 

decision-making in the dynamic environment; 

improved: 

- strategic management tools in terms of developing a matrix for choosing a 

enterprise competitive strategy on the criteria of "level of product / technological 

innovation" and "level of market demand / segment", which allowed to distinguish a 

hybrid competitive strategy of selective product differentiation, which combines 

strategic solutions with minimization and differentiation for certain product groups, 

which allows gaining additional competitive advantages and improving the strategic 

position of the enterprise; 
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- methodological provisions for the formation, selection and implementation of 

enterprise competitive strategy with the definition of the main subprocesses 

(diagnosing the external and internal environment, setting goals, determining the 

criteria for choosing the best option, defining restrictions on selection, developing 

strategy options and determining possible results, choosing the best option, detailing 

the content and configuration of the chosen strategy, coordination with functional 

strategies, preparation for the implementation of the chosen strategy, its 

implementation, evaluation of the results of strategy implementation), which allows 

to increase the effectiveness of achieving its strategic goals by strengthening the 

strategic process; 

- analytical tools for balancing the enterprise product portfolio in accordance 

with the defined competitive strategy on the criterion of marginal profit, which helps 

to increase the financial and economic results of the competitive strategy in terms of 

increasing consumer demands and increasing competition in the market; 

got further development: 

- classification of types of competitive strategies based on the systematization 

of the main criteria and the introduction of additional: depending on the level of 

formalization of the strategy (formalized, partially formalized, informal) and 

localization of competitive activity (local, global, glocal), which helps to take into 

account the multivariate strategy choice; 

- methodical approaches to determining the efficiency of use bakery enterprises 

resources on the basis of comprehensive diagnostics of their resource potential as the 

sum of production, financial, labor, marketing potentials in the context of compliance 

with the chosen competitive strategy, which creates preconditions for ensuring 

desired results; 

- tools for identifying competitive strategies of bakeries based on detailing the 

content of key strategic decisions, which allows to assess the level of effectiveness of 

the chosen strategy and argue the need for timely adjustment or change in accordance 

with the defined strategic objectives. 
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Scientific provisions and research results, which are brought to the level of 

methodological developments and applied recommendations, can be used by both 

domestic bakery enterprises and companies of other activities and organizational and 

legal forms to select the optimal competitive strategy that will ensure their effective 

operation in modern business conditions.  

The practical importance of theoretical, methodological and applied research 

results is confirmed by their implementation in the activity of enterprises: The 

Ukrainian Association of Bakers has used tools to analyze the effectiveness of 

competitive strategies of bakery enterprises in the market of bread and bakery 

products for short-term storage (certificate №89 dated May 15, 2019); The 

Association of Bakery Industry "Ukrkhlibprom" used tools to analyze the context 

their competitiveness (certificate №38 dated May 30, 2019); Kyivkhlib LLC has 

implemented a methodical approach to choosing the optimal  strategic alternative to 

the company's competitive strategy on the basis of fuzzy-multiple and interval 

approaches and tools for balancing the company's product portfolio in accordance 

with the defined competitive strategy on the basis of marginal profit (certificate №94 

dated August 12, 2019); in the activities of ST "Yagotinsky bread" used a methodical 

approach and algorithm for making management decisions on the formation and 

selection of competitive strategy of the enterprise (certificate №76 dated July 23, 

2019). 

Key methodological provisions and results of the research are also used in the 

educational process of the Kyiv National Economic University named after Vadym 

Hetman during the teaching of disciplines "Enterprise strategy", "Strategic 

management", "Enterprise Competitiveness Management" (certificate dated June 25, 

2019). 

Keywords: strategic management, strategy, competitive strategy, multivariate, 

hybrid strategy, strategy of selective product differentiation, performance indicators 

of strategy, commodity portfolio, bakery enterprises. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Мінливість бізнес-середовища, загострення 

конкуренції на ринках споживчих товарів та послуг, підвищення ціннісних 

очікувань покупців висувають до вітчизняних підприємств нові вимоги щодо 

рівня обґрунтованості їх стратегічних рішень.  У зв’язку з цим особливого 

значення набуває питання вибору оптимальної конкурентної стратегії 

підприємства як одного з ключових факторів забезпечення його сталого 

функціонування. 

Множинність можливих сценаріїв розвитку компанії, варіативність 

представлення форми і змісту стратегії значно зростають за умов суттєвої 

мінливості, непередбачуваності та нестабільності зовнішнього середовища, а 

також унаслідок ускладнення процесів прогнозування розвитку конкретних 

підприємств та ринків. Відповідно, вибір конкурентної стратегії, зважаючи на її 

поліваріантність, – складна й відповідальна процедура для кожного із суб’єктів 

господарювання. Тому питання, пов'язані з формуванням та вибором 

конкурентних стратегій, набувають особливої актуальності. Означені проблеми 

насамперед стосуються підприємств фрагментованих галузей, до числа яких 

відноситься харчова промисловість України в цілому та хлібопекарська галузь 

зокрема. 

Основоположниками теорії стратегії підприємства в зарубіжній 

економічній думці були: Д. Аакер, І. Ансофф, М. Альберт, Б. Альстренд,  

Х. Віссема, С. Гошал, Р. Грант, П. Дойль, П. Друкер, Р. Дункан, О. Кенічі,  

Р. Кох, Дж. Куіні, Т. Левітт, Дж. Лемпел, М. Мескон, Г. Мінцберг, М. Портер, 

Дж. Траут, А. Чандлер та ін. Вагомий внесок у теорію стратегічного 

менеджменту також внесли українські дослідники: В. Білошапка, С. Дунда,  

Ю. Іванов, Н. Куденко, Л. Лігоненко, В. Марченко, А. Наливайко, В. Пастухова, 

І. Решетнікова, І. Смолін, А. Старостіна, З. Шершньова та ін. 
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Разом із тим, незважаючи на велику кількість і різноманітність 

теоретичних та прикладних досліджень у сфері стратегічного управління, слід 

визнати, що зазначена вище предметна сфера залишається в зоні активних 

дискусій фахівців. Потребують подальшого наукового обґрунтування питання 

поглиблення теоретичних засад, удосконалення методичних положень щодо 

формування та вибору конкурентної стратегії підприємства в умовах її 

поліваріантності, а також розробки відповідних практичних рекомендацій щодо 

забезпечення даних процесів у діяльності вітчизняних підприємств. 

Актуальність окресленого кола теоретичних і прикладних питань зумовила 

вибір теми дисертаційної роботи, її об’єкт, предмет, мету, постановку завдань 

та логіко-структурну побудову. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано згідно планів науково-дослідних робіт кафедри 

стратегії бізнесу ДВНЗ “Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана” за темами: “Стратегія розвитку економічної 

організації” (державний реєстраційний номер 0106U001805), «Стратегія 

підприємства у постіндустріальній економіці» (державний реєстраційний номер 

0111U002621); «Стратегічне управління розвитком підприємницьких структур» 

(державний реєстраційний номер 0116U001430). У їх межах особисто автором 

узагальнено теоретичні положення щодо розуміння сутності конкурентної 

стратегії підприємства в сучасних умовах господарювання; узагальнено 

теоретико-методичні основи формування та реалізації конкурентних стратегій; 

розроблено методичний підхід до вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії та практичні рекомендації щодо його 

впровадження на вітчизняних хлібопекарських підприємствах.   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

поглиблення теоретичних засад, розробка методичних підходів, а також 

практичних рекомендацій щодо формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства в умовах її поліваріантності.     
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Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено і вирішено такі наукові 

та прикладні завдання: 

- дослідити генезис теоретичних поглядів на стратегію підприємства 

та методологію її формування;  

- узагальнити і поглибити існуючі підходи до трактування сутності та 

змістовного наповнення поняття «конкурентна стратегія підприємства», а 

також до визначення її видів; 

- сформувати базові положення та концептуальну модель процесів 

формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства в умовах 

її поліваріантності; 

- здійснити аналітичну оцінку стану хлібопекарної промисловості 

України, вітчизняного ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого 

зберігання;   

- проаналізувати ресурсні можливості та обмеження стратегічного 

розвитку українських хлібопекарських підприємств; 

- здійснити ідентифікацію конкурентних стратегій вітчизняних 

хлібопекарських підприємств і аналіз практики їх формування та вибору; 

- розробити методичне забезпечення процесів вибору оптимальної 

стратегічної альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах 

нечітко-множинного й інтервального підходів та здійснити його апробацію; 

- обґрунтувати рекомендації щодо збалансування товарного 

портфелю підприємства у відповідності з визначеною конкурентною стратегію. 

Об’єктом дослідження є процеси формування, вибору та реалізації 

стратегії підприємства.  

Предметом дослідження є сукупність теоретичних засад, методичних 

підходів і прикладних аспектів формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства в умовах її поліваріантності. 

Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань у дисертації використано комплекс загальнонаукових та спеціальних 
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методів дослідження. Найвагоміші теоретичні і прикладні розробки 

ґрунтуються на положеннях загальної теорії управління, теорії організації, 

стратегічного управління, стратегічного маркетингу та на використанні 

наступних методів: бібліографічного і термінологічного аналізу (для 

впорядкування наукових позицій щодо інтерпретації змісту конкурентної 

стратегії підприємства); порівняння, систематизації, класифікації та типології 

(для уточнення та впорядкування понятійного апарату за обраним напрямом 

дослідження); абстракції, аналогії, аналізу, синтезу і системного підходу (для 

поглиблення теоретичних засад і розробки методичних підходів до  

формування та вибору конкурентної стратегії); економічного, статистичного 

аналізу, групування та узагальнення даних (для дослідження особливостей і 

тенденцій розвитку хлібопекарської галузі України, ринку хліба та 

хлібобулочних виробів, а також окремих підприємств); абстрактно – логічний 

(для теоретичного узагальнення, побудови логіко–структурних схем, 

формування висновків дисертаційної роботи); економіко-математичного 

моделювання (для визначення оптимальної стратегічної альтернативи 

конкурентної стратегії).  

Інформаційну базу дослідження становлять основні положення наукових 

праць зарубіжних та вітчизняних учених у межах досліджуваного проблемного 

поля, матеріали періодичних видань, науково-практичних конференцій, 

статистичні дані Державної служби статистики України, матеріали Державної 

комісії з цінних паперів і фондового ринку України, Об’єднання підприємств 

хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів, 

матеріали статистичної, бухгалтерської та внутрішньої управлінської звітності 

підприємств, дані мережі Інтернет, а також результати власних досліджень 

автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих 

результатів дослідження, що отримані особисто здобувачем, містять наукову 

новизну та практичну цінність і виносяться на захист, належать такі: 
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вперше: 

- розроблено методичний підхід до вибору оптимальної стратегічної 

альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах нечітко-

множинного й інтервального підходів економіко-математичного моделювання, 

який ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв результативності стратегії, 

що забезпечує підвищення рівня обґрунтованості прийняття стратегічних 

рішень на підприємстві в умовах динамічного ринкового середовища; 

удосконалено: 

- інструментарій стратегічного управління в частині розробки матриці 

вибору конкурентної стратегії підприємства за критеріями «рівень 

продуктових/технологічних інновацій» та «рівень попиту на ринку/в сегменті», 

що дозволило виокремити гібридну конкурентну стратегію вибіркової 

продуктової диференціації, в межах якої поєднуються стратегічні рішення з 

мінімізації витрат та диференціації для певних товарних груп, що уможливлює 

набуття додаткових конкурентних переваг та покращення стратегічної позиції 

підприємства; 

- методичні положення щодо формування, вибору і реалізації конкурентної 

стратегії підприємства з визначенням основних субпроцесів (діагностування 

зовнішнього і внутрішнього середовища, встановлення цілей, визначення 

критеріїв вибору оптимального варіанту, визначення обмежень щодо вибору, 

розробка варіантів стратегії та визначення можливих результатів їх реалізації, 

вибір оптимального варіанту, деталізація змісту та конфігурації вибраної 

стратегії, взаємоузгодження з функціональними стратегіями, підготовка до 

реалізації вибраної стратегії, її реалізація, оцінювання результатів 

впровадження стратегії), що дозволяє підвищити результативність досягнення 

його стратегічних цілей шляхом посилення дієвості стратегічного процесу на 

підприємстві;  

- аналітичний інструментарій збалансування продуктового портфелю 

підприємства у відповідності до визначеної конкурентної стратегії за критерієм 

маржинального прибутку, що сприяє підвищенню фінансово-економічних 
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результатів реалізації конкурентної стратегії в умовах зростання вимог 

споживачів та посилення конкуренції на ринку; 

набули подальшого розвитку: 

- класифікація видів конкурентних стратегій на основі систематизації 

основних критеріальних ознак і введення додаткових: залежність від рівня 

формалізації стратегії (формалізована, частково формалізована, 

неформалізована) та локалізації конкурентної активності (локальна, глобальна, 

глокальна), що сприяє врахуванню поліваріантності стратегії в процесі її 

формування і вибору; 

- методичні підходи до визначення ефективності використання ресурсів 

хлібопекарських підприємств на основі комплексної діагностики їх ресурсного 

потенціалу як суми виробничого, фінансового, трудового, маркетингового 

потенціалів у контексті відповідності вибраній конкурентній стратегії, що 

створює передумови для забезпечення бажаних результатів її реалізації; 

- інструментарій ідентифікації конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств на основі деталізації змісту ключових стратегічних рішень, що 

дозволяє оцінювати рівень результативності вибраної стратегії та 

аргументувати необхідність вчасного її коригування або зміни у відповідності 

до визначених стратегічних цілей. 

Практичне значення одержаних наукових результатів. Наукові 

положення та результати дослідження доведені до рівня методичних розробок і 

прикладних рекомендацій та можуть бути використані як вітчизняними 

хлібопекарськими підприємствами, так і підприємствами інших сфер діяльності 

в процесах вибору ними оптимальної конкурентної стратегії, що забезпечить їх 

ефективне функціонування в сучасних умовах господарювання.  

Практичне значення теоретичних, методичних і прикладних результатів 

дослідження підтверджується їх впровадженням у діяльність наступних 

організацій: Всеукраїнською асоціацією пекарів застосовано інструменти 

аналізу результативності конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств 

на ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання (довідка №89 
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від 15.05.2019 р.); Об'єднанням підприємств хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром» використано інструменти аналізу ресурсного потенціалу 

хлібопекарських підприємств у контексті підвищення їх 

конкурентоспроможності (довідка №38  від 30.05.2019 р.); у діяльність ТОВ 

«Київхліб» впроваджено методичний підхід до вибору оптимальної 

стратегічної альтернативи конкурентної стратегії підприємства на засадах 

нечітко-множинного й інтервального підходів та інструментарій збалансування 

продуктового портфелю підприємства у відповідності до визначеної 

конкурентної стратегії за критерієм маржинального прибутку (довідка №94 від 

12.08.2019 р.); у діяльності СТ «Яготинський хліб» використано методичний 

підхід та алгоритм прийняття управлінських рішень щодо формування та 

вибору конкурентної стратегії підприємства (довідка №76 від 23.07.2019 р.). 

Окремі положення та результати дисертаційної роботи також використані в 

навчальному процесі ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» при викладанні навчальних дисципліни «Стратегія 

підприємства», «Стратегічний менеджмент», «Управління 

конкурентоспроможністю підприємства» (довідка від 25.06.2019 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею. Подані до захисту наукові положення, методичні розробки 

та прикладні рекомендації розроблені автором особисто і викладені у його 

наукових працях. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, 

дисертантом використано лише ті ідеї та положення, які є результатом його 

особистих досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати і 

пропозиції дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на 

міжнародних та всеукраїнських науково–практичних конференціях: «Стратегія 

підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу» 

(м. Київ, 2013 р.), «Економіка підприємства: теорія і практика» (м. Київ, 2014, 

2016, 2018 рр.), «Стратегія підприємства: результативність за умов системних 

трансформацій» (м. Київ, 2015 р.), «Розвиток національної економіки: теорія і 
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практика» (м. Тернопіль, 2015 р.), «Менеджмент, маркетинг, підприємництво: 

перспективні напрями розвитку» (м. Одеса, 2015 р.), «Стратегічні імперативи 

сучасного менеджменту» (м. Київ, 2016 р.), «Стратегія підприємства: 

підприємницький контекст» (м. Київ, 2017 р.), «Стратегія бізнесу: 

футурологічні виклики» (м. Київ, 2019 р.).   

Публікації. Основні положення та найважливіші результати дисертації 

опубліковано у  22 наукових працях загальним обсягом 6,5 друк. арк., зокрема: 

4 – у монографіях, 3 – у наукових фахових виданнях України, 5 – у наукових 

фахових виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних 

базах, 10 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації складає 159 сторінок. У дисертації міститься 20 рисунків на 

11 сторінках, 45 таблиць на 27 сторінках, 12 додатків на 73 сторінках. Список 

використаних джерел налічує 172 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИБОРУ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

1.1. Генезис теоретичних поглядів на конкурентну стратегію 

підприємства та методологію її формування 

 

 

Сучасна теорія стратегічного управління характеризується значною 

плюралістичною та суперечливістю поглядів на характер, склад, призначення 

та сутність поняття «стратегія підприємства» [1]. Різноманітність стратегічних 

методологій обумовлює відповідну поліваріантність змісту та форми 

представлення стратегій – корпоративна, конкурентна, функціональна, 

операційна, планова, емерджентна, тощо.  За понад шестидесятирічу історію 

становлення і розвитку сучасної стратегічної методології створено потужний 

науковий потенціал, що складається з великої кількості різноманітних 

концепцій, кожна з яких базується на певних, часто суперечливих, а іноді 

протилежних принципах формування (розробки, усвідомлення, планування) 

стратегії. Різні концептуальні підходи обумовлюють відповідні методологічні 

засоби побудови стратегії, які впливають на визначення самої її суті. Це 

дозволяє припустити, що розуміння суті стратегії підприємства переважно 

обумовлено застосованою методологією її формування. 

Яскравою ілюстрацією широти теоретичних поглядів на стратегію 

підприємства як предмет наукового дослідження є запропонована Г. 

Мінцбергом, Б. Альстрэндом, Дж. Лэмпеєм концепція стратегії «5П» та 

еволюція наукових шкіл стратегії [2]. На їх думку, стратегію можна трактувати 

як план (керівництво, орієнтир, напрям розвитку підприємства); як принцип 

поведінки (наслідування певної стійкої моделі поведінки); як позицію 
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(позиціонування певних продуктів на конкретних ринках); як перспективу 

(основний спосіб дії організації) та як особливий маневр, вправний прийом з 

метою здобути перевагу над конкурентами [2, с.16-19]. Зауважимо, що автори 

лише ідентифікували підходи до визначення стратегії, але не визначили ознаки, 

що можуть бути паралельно присутніми в узагальненому трактуванні суті 

стратегії як управлінської концепції. 

Виникнення так званих «шкіл стратегії» історично пов’язано з різними 

етапами розвитку методології стратегічного управління, які переважно з різних 

позицій підходили до розуміння сутності стратегії підприємства і, як результат, 

її призначення, процесу формування та реалізації. Виділені Г. Мінцбергом 

школи стратегії поділяються на три групи. До першої групи відносяться школи, 

що пропонують розпорядчий (прескріптивний) характер процесу створення 

стратегії. Друга група об'єднує школи, які розглядають специфічні аспекти 

процесу формування стратегії. Третя група об'єднує школи, що представляють 

різні підходи до процесу формування стратегії. Необхідно зазначити, що 

розгляд принципів формування стратегії, пропонованих різними школами, 

приводить до висновку про недостатню коректність запропонованих підстав 

для класифікації. Запропоновану класифікацію, на наш погляд, слід розглядати 

лише як спробу упорядкування існуючих стратегічних методологій. 

Школа дизайну (моделювання), яка визначає стратегію підприємства як 

загальний задум,  представляє класичне уявлення про стратегію, згідно якого 

формування стратегії є результатом ретельного процесу роздумів її 

розробників. Відповідно до базових положень школи дизайну, фундаторами 

якої є Ф. Селзнік, А. Чандлер, К. Ендрюс, розроблена стратегія має 

представляти собою план, який потрібно виконати, щоб досягти визначеної 

стратегічної мети [3]. Зокрема А.Чандлер, у праці «Стратегія та структура» 

стверджував, що стратегія – це визначення основних довгострокових цілей і 

завдань підприємства разом з відповідним планом дій і розподілом ресурсів, 

необхідних для виконання поставлених цілей [3, с. 24]. 
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Процес формування стратегії дана школа вибудовує на базі моделі 

SWOT–аналізу [4, с.124-138], яка передбачає досягнення відповідності між 

внутрішніми і зовнішніми можливостями підприємства. Тому на думку 

прихильників школи дизайну стратегія має забезпечувати відповідність між 

характеристиками підприємства і тими можливостями, що визначають його 

позицію у зовнішньому середовищі. Генеральний директор контролює 

стратегічний процес, переглядає цілі та завдання з точки зору SWOT-аналізу, 

оцінює альтернативи і вибирає єдину «кращу» стратегію. 

Представники школи дизайну чітко розрізняють процес формування і 

реалізації стратегії, розглядаючи стратегічний процес як послідовність 

наступних етапів: стратегічний аналіз (внутрішнього і зовнішнього середовища 

підприємства; розробка стратегічних альтернатив; оцінка і вибір оптимальної 

стратегії; впровадження стратегії). А. Чандлер, К. Єндрюс, Ф. Селзнік, 

П.Ньюман чітко розмежовували етапи створення і реалізації стратегії, 

стверджуючи, що за ухваленням стратегії, якій передує аналіз, розробка 

моделей розвитку і оцінювання можливих стратегічних альтернатив, наступає 

період практичних управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети 

відповідно до обраного напряму розвитку [2, с.26-32].  

Школа планування, що розвивалась паралельно зі школою дизайну, 

бачила стратегію як певний план, а саме систему цілей, представлених в 

кількісних показниках, які є об’єктами контролю. Найбільший вплив на 

розвиток ідей цієї школи мали роботи І.Ансоффа, Дж.Штейнера, П.Лоранжа [2, 

с.45-70;5,6]. Характерною особливістю школи планування є так звана 

«операціоналізація» створеної стратегії, що передбачає встановлення ряду 

ієрархічних рівнів, нижній з яких формувався з операційних планів. А один з 

фундаторів школи планування І.Ансофф писав, що стратегічне планування 

реалізується шляхом проектів, обмежених часом, причому створення проекту і 

його реалізацію він розглядав як послідовні етапи, характерні для планування 

[6, с. 282].  
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Представники школи планування дотримуються ієрархічного планового 

підходу при формуванні стратегії.  Відповідно до кожного рівня управління 

організацією  (корпорація, окремий бізнес, функція, операція), має бути 

визначена своя стратегія (корпоративна, конкурентна, функціональна, 

операційна). Кількість і склад стратегій в стратегічному портфелі підприємства 

визначається переважно мірою складності й диверсифікованістю його 

діяльності та специфічними особливостями бізнесу. Більшість послідовників 

школи планування визнають такі основні типи стратегій в стратегічному наборі 

підприємства: 

— загальна (корпоративна) стратегія, яка визначає види бізнесу 

організації, в яких вона може функціонувати, встановляє напрями розвитку 

підприємства (сфери бізнесу) та визначає глобальні цілі стратегічного 

значення; 

— конкурентні стратегії, які спрямовані на окрему сферу діяльності 

підприємства (сферу бізнесу), визначають як організація може діяти в кожній зі 

стратегічних сфер, конкретизують стратегічні задуми підприємства щодо 

набуття конкурентних переваг для забезпечення поновлювальної відмінності та 

прибутковості; 

— функціональні стратегії, які конкретизують дії підприємства з 

досягнення встановлених цілей за різними функціональними напрямами  

діяльності (виробництво, маркетинг, фінанси, інновації, персонал тощо). 

Стратегічний процес школою планування, як і в школою дизайну, 

розглядається як послідовність певних етапів: визначення цілей, зовнішній 

аналіз (галузевий, конкурентний), внутрішній аналіз, оцінка стратегії 

(стратегічних альтернатив з урахуванням їх ризиків), реалізація 

(операціоналізація) стратегії. Методологія стратегічного процесу є переважно 

формалізованою, насиченою різноманітними матричними методами, причому 

дані формалізовані процедури розробки стратегії перетворюються у строгу 

послідовність кроків. Незважаючи на те, що стратегія перебуває у сфері уваги 

генерального директора, істотна роль в її розробці належить 
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висококваліфікованим плановикам. Хоча в пізніх роботах представників школи 

планування, зокрема, І.Ансоффа, з’явились менш формалізовані процедури, 

наприклад, сценарне планування, що не передбачало системного контролю за 

результатами впровадження стратегії і додавало варіативності у прийнятті 

рішень стосовно слідування тим чи іншим із заздалегідь визначених напрямів 

розвитку та алгоритмів досягнення мети. 

Школа позиціонування розглядає стратегію як позицію. На відміну від 

шкіл дизайну та планування, вона фокусує свою увагу на змісті стратегії, а саме 

виборі стратегії як визначення реальних позицій в конкурентних контекстах. 

Витоками школи позиціонування є роботи М.Портера [7-10]. На думку 

М.Портера, конкурентна стратегія повинна формуватися з урахуванням 

структури галузі та ринків, тому особливий акцент в своїх працях він робить на 

вивченні галузей, в яких працюють підприємства [9, с.37].  

У відповідності з базовими положеннями школи позиціонування для 

кожної галузі можна визначити обмежене число загальних конкурентних 

стратегій, які забезпечують успішне функціонування підприємств цієї галузі. 

Унікальність, неповторність стратегії підприємства, характерні для школи 

дизайну, поступаються методології розробки набору базових стратегій 

конкуренції таких як лідерство у витратах, диференціація чи фокусування.  

Формування стратегії в школі позиціонування розглядається як 

контрольований, свідомий процес вибору певної генеричної конкурентної 

позиції, який здійснюється на основі системи аналітичних розрахунків. Її 

основний ідеолог М.Портер розробив генеричні стратегії конкуренції, кожна з 

яких має свою сферу застосування, а їх вибір залежить від результатів аналізу 

конкурентного середовища і внутрішніх можливостей організації.  

Саме М.Портер сфокусував увагу стратегічного менеджменту на 

виявлення конкурентних переваг підприємств. Хоча поняття «конкурентна 

перевага» використовувалося при вивченні стратегій і раніше, але саме після 

опублікування праць М.Портера, це поняття набуло концептуального 

наповнення. Він першим сформулював поняття галузевої конкурентної 
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стратегії, завдяки якій компанія отримує стійку конкурентну перевагу, та 

розробив методологію вибору її базових детермінант [9, с.72]. Головним 

недоліком школи позиціонування, на думку більшості критиків, є те, що вона 

передбачає стратегічну спеціалізацію підприємств, обмежуючи варіанти базової 

стратегії, адже на практиці конкурентні стратегії підприємств є дуже 

різноманітними, або навіть унікальними [2,11]. 

Розглянуті вище школи стратегій, які отримали назву прескриптивних 

(розпоряджувальних), базуються на нормативному науковому підході до 

стратегічного процесу. Формування стратегії вони бачать як підконтрольний 

усвідомлений процес, результатом якого є розроблені планові рішення 

розведені в часі з періодом їх формальної реалізації. Стратегічне планування 

фокусується переважно на зовнішньому оточенні, приділяючи менше уваги 

внутрішньому середовищу, особливостям організації та її культури. Таке 

розуміння стратегії та моделі стратегічного процесу, на практиці, найбільш 

притаманне зрілому великому та середньому бізнесу, що функціонує в умовно 

стабільних зовнішніх умовах.  

Протилежними до структурованих методологій шкіл дизайну, 

планування, позиціонування, існують концепції так званих спонтанних або 

«емерджентних» (від англ. emergent – несподівано з'являється, раптово 

спливаючий) стратегій. Здебільшого їх прихильники розуміють стратегію як 

патерн певної лінії діяльності, моделі поведінки, пов’язаної з намаганням 

довести, що за певних обставин стратегія не буде мати нічого спільного з 

процесом її планування, виникаючи спонтанно, неусвідомлено. 

Ідея емерджентних стратегій стала досить популярною наприкінці 90-тих 

років, через значне скорочення можливостей повного дотримання запланованих 

стратегій в умовах різкого зростання динамічності та складності зовнішнього 

середовища. Це обумовило формування шкіл підприємництва, когнітивізму, 

навчання, влади, культури, які з тим чи іншим рівнем визнання значимості 

підсвідомої діяльності менеджерів і підприємців, намагалися довести 
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неможливість і недоцільність розмежування процесів створення (прийняття) 

стратегічних рішень та реалізації стратегічних дій.  

Школи підприємництва, когнітивізму, навчання, влади, культури, 

зовнішнього середовища базуються на позитивному науковому підході. 

Дослідження представників даних шкіл переважно описують реальні процеси 

розробки стратегії, розглядаючи специфічні аспекти її формування. З 

діяльністю даних шкіл, пов’язано розуміння суті стратегії не як плану чи 

позиції, а як патерну, перспективи, під якими розуміється основний спосіб дії 

організації [2, с.19]. На думку прихильників школи навчання, середовище 

функціонування підприємств є дуже складним і динамічним, тому стратегію 

потрібно розробляти поступово, крок за кроком, відповідно до того як 

організації розвиваються і навчаються. 

Школа підприємництва розглядає стратегію як передбачення. Вона 

визначає стратегічний процес як проактивний процес – спробу передбачити 

майбутнє, головну роль в якому відіграє лідер організації (головний стратег) і 

його стратегічне бачення. Відповідно до такого підходу, стратегія формується в 

голові одного лідера, який вибудовує бачення майбутнього організації і 

напрямок її руху [2, с.111-123]. Процес формування стратегії базується на 

досвіді та інтуїції керівника, який активно просуває свою концепцію, особисто 

коригуючи її здійснення, щоб у разі необхідності внести в процес своєчасні 

корективи. Відповідно, при цьому стратегія може виявитися як новаторською і 

послідовною, так і неефективною (при відсутності об'єктивного погляду на 

бізнес). 

Представники школи підприємництва, зокрема  О.Коллінс, Д.Мур, 

Б.Берд, Г.Мінцберг, П.Друкер, Д.Макклеланд, Й.Шумпетер, досліджують 

переважно поведінку підприємців як керівників та сильних лідерів [2, с.117]. 

Головний внесок представників школи підприємництва полягає в розробці ідеї 

формування випереджаючої (проактивної) стратегії, яка особливо ефективна на 

етапі формування бізнесу, коли відбувається вибір напрямів розвитку нового 

підприємства. Але на практиці не всі керівники володіють здатністю 
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«стратегічного передбачення», що може призводити до неефективності 

визначеної ними стратегії. Школа практично не досліджує сам стратегічний 

процес, адже вважає, що підприємства в своїх стратегічних рішеннях повинні 

спиратися на талановитого керівника, ідеї якого мають реалізовувати інші 

працівники.  

Когнітивна школа, основними представниками якої є А.Дюгейм, Г.Саймон, 

К.Швенк, П.Корнер, розглядає стратегію як процес мислення [2, с.129-144]. Всі 

концепції цієї школи побудовані на базових положення когнітивної психології, 

а процес розробки і реалізації стратегії аналізується з точки зору пізнавальних 

здібностей людини. Г.Мінцберг виділяє два основні напрями в рамках 

когнітивної школи: об'єктивний – процес пізнання являє собою неупередження 

та обробку даних, та суб'єктивний – особи, що формують стратегію, 

розглядають її як інтерпретації навколишньої дійсності [2, с.130]. Оскільки всі 

концепції школи побудовані на аналізі, важко формалізуються процеси 

перетворення інформації в знання, принципи стратегічного управління, 

запропоновані даною школою, є суто теоретичними.  

Школа навчання розглядає стратегічний процес як процес 

індивідуального та колективного організаційного навчання. Якщо для 

прихильників структурованих методологій стратегія – це змістовне поняття, що 

базується на цілях і задачах, то на думку представників цієї школи, зокрема, 

Дж. Куінна, Г.Сью, Р.Паскаля, Дж.Марча, Дж.Бауера, Р.Бургельман, 

К.Прахалада, стратегія в якості системоутворюючих компонентів повинна 

враховувати можливість компанії навчатися [2, с.149-190]. 

За даними досліджень представників школи навчання, лише 10% 

запланованих стратегій реально реалізуються на практиці. Основними 

причинами цього є, по-перше, відрив процесу стратегічного мислення від 

стратегічних дій, коли формується стратегія керівництвом вищої ланки, а 

реалізується на рівні менеджменту середньої та найнижчої ланки. По-друге, 

надмірна плановість стратегії та орієнтація на адміністративний контроль 
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процесу її реалізації, адже успішні стратегії можуть виникати також спонтанно, 

методом «спроб і помилок». 

Формування стратегії прихильниками школи навчання базується на теорії 

«розумного наростання» Б.Куїнна та концепції «рутин» Р.Нельсона, С.Уінтера 

[12]. Згідно з теорією «розумного наростання» стратегії виникають тоді, коли 

люди, діючи іноді індивідуально, але частіше колективно, приходять до 

вивчення ситуації, що складається, визначення здатності організації впоратися з 

нею і, в кінцевому рахунку - до дієвої схеми поведінки. Концепція «рутин», під 

якими розуміється потенційна можливість організації здійснювати 

послідовність скоординованих дій, які здійснюють досягнення поставленої 

мети, за умови, що дії здійснюються в нормальній, типовий обстановці, 

ідентичній, або подібній тій, в якій вони здійснювалися раніше. 

Школа влади, основний зміст якої відображено в роботах А.Макміллана, 

Г.Мінцберга, Дж.Пфеффера, Г.Салансіка, Дж.Сарразіна, Р.Фрімена, розглядає 

стратегію через політику і владу в організації [2, с.195]. Вона трактує 

стратегічний процес як процес переговорів між стейхолдерами (зацікавленими 

сторонами, конфліктуючими групами) в межах організації або між організацією 

і її «ворожим» оточенням. Тобто, стратегічний процес розглядається як 

відкрита боротьба за вплив, причому акцент робиться на важливості 

використання менеджерами владних і політичних методів для своїх цілей. В 

рамках даної школи виділяють два напрямки досліджень: 1) протистояння 

різних груп в середині організації на мікрорівні; 2) використання організацією 

політичного впливу щодо зовнішніх організацій для досягнення власних цілей, 

в тому числі політичне лобіювання або входження в альянси [2, с.195-214]. 

Стратегії, які виникають як результат так званого «політичного процесу», 

за звичай мають емерджентний (спонтанний) характер, і в більшості випадків 

відображають інтереси групи влади цього підприємства. Але на практиці, такі 

стратегії не завжди є оптимальними, оскільки владні відносини – це лише один 

із чинників, які впливають на стратегічний процес на підприємстві. Тобто 

представники школи влади розглядаючи процес формування стратегії лише з 
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позиції влади, значно перевищують значення внутрішніх політичних процесів 

для системи стратегічного управління підприємства.  

Школа культури, основними представниками якої є Е.Петтигрю, 

Дж.Джонсон, С.Фельдман, Дж.Лорш, Т.Пітерс, Р.Уотерман, Б.Вернерфельт, 

розглядає стратегію через культуру та ідеологію організації [2, с.219]. 

Особливої популярності такий підхід набув завдяки  успіхам японських 

корпорацій в сфері управління персоналом в 80-90 тих рр. XX століття.  

Ця школа розглядає стратегічний процес як колективний процес 

взаємодії, який, в першу чергу, визначається культурою організації. Стратегія 

формується в ході соціальної взаємодії, заснованої на спільних для членів 

організації поглядах і намірах. В основі поглядів і намірів лежать очікування, 

зумовлені загальноприйнятими переконаннями, традиціями, а також історією і 

культурою. В рамках цієї школи велике значення надається ресурсній концепції 

підприємства. При розробці стратегії встановлюються типи ресурсів, що 

обумовлюють високі прибутки, інакше кажучи, розробка стратегії представляє 

собою процес управління ресурсами організації [2, с.227]. При цьому в разі 

відповідності культури організації реаліям ринку стратегія є ефективною. В 

іншому випадку, якщо ринок змінюється, а підприємство - ні, ефективність 

стратегії невисока. 

Школа зовнішнього середовища розглядає стратегічний процес як 

реактивний процес, який ініціюється та відбувається під впливом зовнішніх 

обставин [2, с.238]. Представники цієї школи, зокрема Д.Міллер, М. Хананн, 

Дж.Фріман, Г.Мінцберг, досліджують взаємозв'язок між конкретними змінами 

зовнішнього оточення і певними ознаками організації. Відповідно головним 

елементом створення стратегії є зовнішнє оточення, яке формує виклики, на які 

підприємства повинні реагувати. 

Представники школи конфігурації, головні ідеї якої відображені в 

роботах Д.Міллера, П.Хандавалла, М.Біра, характеризують стратегічний процес 

як процес трансформації організації, намагаючись об’єднати існуючі підходи 

[2, с.253-284].  Пропонується вважати, що зміст та процес формування стратегії 



35 
 
залежить від життєвого циклу підприємства, з урахування його організаційної  

структури і оточуючого середовища.  В основі школи конфігурації лежить 

припущення про те, що стратегія визначається часом, місцем і ситуацією. 

Замість виділення найкращого способу формування стратегії використовується 

теза про те, що в залежності від обставин для формування стратегії 

підприємства може бути використаний будь-який або навіть всі методи, при 

цьому протягом життєвого циклу організації може скористатися 

рекомендаціями декількох шкіл. Найчастіше різні процеси формування 

стратегії трапляються в певних історичних фазах життєвого циклу організації. 

Перевагою конфігураційного підходу по відношенню до шкіл дизайну, 

планування і позиціонування, на думку Г. Мінцберга, є можливість пояснення 

феноменів революційних змін в організаціях [13]. Радикальні зміни означають 

зміну як стратегії, так і організаційної структури і процесів, тобто є 

протилежністю «поступового» підходу. 

Отже, узагальнення підходів різних стратегічних шкіл щодо досягнення 

підприємством стійких конкурентних переваг, узагальнення накопиченого 

протягом ХХ – початку ХХІ сторіччя досвіду формування та реалізації 

стратегій економічних організацій та на основі генезису теорії стратегічного 

менеджменту дозволило визначати три етапи розвитку теорії конкурентної 

стратегії підприємства (табл. 1.1). Розглянемо більш детально ці етапи. 

Перший етап розвитку теорії конкурентної стратегії підприємства – етап 

формування  (друга половина ХХ ст.), пов’язаний з виникненням теорії 

відносних конкурентних переваг. Класична теорія конкуренції обґрунтовує 

конкурентний успіх виробника наявністю у нього абсолютних, або відносних 

переваг, тобто коли мають місце найнижчі витрати виробництва, або коли 

виробляється багато різноманітних товарів, які можуть мати вищі ціни. В 

стратегічному менеджменті починають розрізняти корпоративну та 

конкурентні стратегії, сфокусувавши свою увагу на виявленні конкурентних 

переваг. Цей період характеризується трактуванням змісту конкурентної 
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стратегії з точки зору школи позиціонування та ринкового напряму теорії 

конкурентних переваг.  

Таблиця 1.1 

Етапи розвитку теорії конкурентної стратегії підприємства 

Характеристики 
 

Етапи 
Етап формування Етап розвитку Етап парадигмальних 

змін 
Часові межі 1980-ті рр. ХХ ст. 1990-ті рр. ХХ ст. 2000-ні рр. - до 

сьогодні 
Етап розвитку 
економіки 

Індустріальна економіка Постіндустріальна 
економіка 
 

Інтелектуальна 
економіка 
 

Домінуюча 
бізнес-модель 

Продуктовоорієнтована  Клієнтоорієнтована 
 

Ціннісно-орієнтована 
 

Базова парадигма 
конкуренції  

Традиційна 
 

Інноваційна 

Взаємозв’язок 
конкурентної 
стратегії і бізнес-
середовища 

Бізнес-середовище 
визначає конкурентну 
стратегію  

Конкурентна 
стратегія впливає на 
бізнес-середовище 

Конкурентна 
стратегія формує 
бізнес-середовище 

Основне джерело 
конкурентного 
успіху 

Зовнішні конкурентні 
переваги 

Внутрішні 
конкурентні переваги 
 

Поєднання зовнішніх 
і внутрішніх переваг 

Фокус 
конкурентної 
стратегії 

Конкурентна стратегія 
підприємства 
спрямована на те, щоб 
стати найкращим серед 
конкурентів в існуючому 
ринковому просторі 

Конкурентна 
стратегія 
підприємства 
спрямована на те, 
щоб стати 
максимально 
відмінним від 
конкурентів   

Конкурентна 
стратегія 
підприємства 
спрямована на 
формування власного 
ринкового простору, 
максимально 
недосяжного для 
конкурентів 

Джерело: узагальнено автором 

 

Другий етап розвитку теорії конкурентної стратегії  (кінець ХХ ст. - 

початок ХХІ ст.) характеризується розумінням змісту стратегії з точки зору 

ресурсного  напряму теорії конкурентних переваг. Для представників 

ресурсного підходу, таких як Б.Вернерфельд, Д.Тіс, Дж.Барні, Р.Гранд, 

М.Петераф, С.Монтгомері, Д.Коллінз, Р.Віттінгтон, Н.Фосс, Б.Когут, властиве 

акцентування уваги на неможливості досягнення підприємством конкурентного 

успіху без володіння унікальними ресурсами, якими перш за все є знання, 
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навики, уміння, а також здібності до ефективного їх застосування.  

Головна теза ресурсної концепції конкурентної стратегії полягає в тому, 

що всі фірми, по суті, різні, і ця неоднорідність може бути стійкою внаслідок 

володіння фірмами унікальними ресурсами і здібностями, які визначають 

конкурентні переваги даних фірм. Ресурсний підхід підкреслює унікальність 

кожної компанії  і передбачає, що ключем до прибутковості є не повторення 

моделі поведінки інших фірм, а експлуатація різниці між ними. Відповідно 

створення конкурентної переваги передбачає формування і реалізацію 

конкурентної стратегії, заснованої, перш за все, на внутрішніх факторах: 

унікальності ресурсів,  знань і організаційних здібностей кожної фірми [11]. 

Сучасний етап розвитку теорії конкурентної стратегії  (з початку ХХІ ст. 

і до сьогодні) характеризується розумінням стратегії з точки зору концепції 

динамічних здатностей. Представники концепції динамічних здатностей Д.Тіс, 

С.Уінтер, І.Нонака, Х.Такеучі, Б.Когут, К.Зотт, Г.Чезборо, Х.Волберд, 

К.Хелфат, К.Ейзенхардт, Р.Санчес притримуються думки, що конкурентна 

перевага не може бути стійкою у сучасних мінливих умовах, і що за сутністю 

вона є динамічними можливостями, які визначають успіх компанії [13,14].  

Концепція динамічних здатностей використовує новий механізм 

формування конкурентних переваг підприємств в умовах інноваційної 

економіки за рахунок розвитку спеціальних здатностей. Цей механізм базується 

не тільки на ключових стратегічних активах, основними ознаками яких є 

цінність для організації, неможливість імітації та незамінність, рідкісність 

серед конкурентів; а перш за все на здатності підприємства отримувати 

економічні вигоди із своїх знань як активів. Перш за все це здатність 

передбачати зміни в навколишньому середовищі, здатність реалізовувати 

існуючі ідеї в продуктах або послугах, та здатність формувати нові ринки [11]. 

Отже, розглянувши еволюція наукових шкіл стратегії, можемо зробити 

висновок, різноманітність існуючих підходів до методології стратегічного 

управління обумовлює відповідну поліваріативність конкурентної стратегій 

підприємства. Кожна наступна теорія конкурентної стратегії  доповнювала 
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попередні, враховувала специфіку й особливості розвитку стратегічного 

менеджменту, домінуючі ринкові і бізнес-тенденції, що дозволяло підвищувати 

конкурентоспроможність підприємств на визначеному етапі розвитку. 

Вважаємо, що поява нових, сучасніших підходів до трактування сутності та 

методології формування конкурентної стратегії не означає повну відмову від 

попередніх. Адекватною особливостям підприємств, їх розміру, внутрішньому 

потенціалу, галузевій приналежності та умовам бізнес-середовища може 

виявитись будь-яка концепція конкурентної стратегії підприємства.  

 

 

1.2. Поліваріантність конкурентних стратегій, їх класифікація та 

матриці вибору  

 

 

Незважаючи на наявність принципових відмінностей різних шкіл 

стратегічного менеджменту у трактуванні змісту стратегії підприємства та 

підходів до її формуванні, існують певні спільні положення в межах кожної 

методології. Зокрема, ключовим питанням для більшості шкіл стратегічного 

менеджменту є питання пошуку стійких конкурентних переваг та їх утримання 

в сучасних динамічних гіперконкурентних умовах бізнес-середовища [15-17]. 

Незаперечним є той факт, що здатність ефективно конкурувати залежить від 

того, якими конкурентними перевагами володіє підприємство. Не вдаючись до 

детального висвітлення змісту поняття «конкурентні переваги», зазначимо, що 

в своєму дослідженні ми розглядаємо конкурентні переваги підприємства як  

«концентрований прояв переваги над конкурентами в різних сферах (видах) 

його діяльності завдяки реалізації ринкових чинників успіху або ключових 

компетенцій» [18, с.131].  

Оскільки в основі будь-якої переваги над конкурентами лежить 

позитивна відмітність, якою володіє дане підприємство, то ця відмітність за 

ринкових умов має бути відображена через наявність найкращого чи 
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сприйнятого споживачем співвідношення «якість/ціна». Варіантів таких 

співвідношень існує безліч, але можливим є їх узагальнення і зведення до двох 

базових конкурентних переваг [19, с.74-76]. Такими конкурентними перевагами 

можуть бути низькі витрати – здатність фірми розроблять, випускати і продавати 

товари або послуги за нижчою ціною, ніж у конкурентів; та високий рівень 

унікальності (диференціації) пропонованого продукту – здатність пропонувати 

інноваційні продукти більш високої якості, ніж у конкурентів з особливими 

споживчими властивостями. 

Фундаментом реалізації намірів підприємства щодо набуття ним 

стратегічно значущих конкурентних переваг є вибір базової стратегії 

конкуренції, а результатом цього вибору має стати реалізація наявних 

конкурентних переваг та досягнення високого рівня конкурентоспроможності 

підприємства. 

Термін «конкурентна стратегія» або «стратегія конкуренції» (від англ. 

«competitive strategy») утвердився в економічній та управлінській лексиці в 80-х 

роках ХХ століття  після публікації у 1980 р. книги  професора Гарвардської 

школи бізнесу М. Портера «Стратегія конкуренції» [7]. Слід зазначити, що 

деякі автори вживають термін «конкурентна стратегія», інші з застосовують 

термін «стратегія конкуренції». Ми вважаємо, що обидва терміни є 

рівнозначними, оскільки використовуються для визначення одного і того ж 

наукового поняття. Намагання знайти відмінності між ними штучно 

ускладнюють термінологічний апарат стратегічного менеджменту. 

І. Ансофф визначав конкурентну стратегію як набір правил для прийняття 

рішень, якими організація користується у своїй конкурентній діяльності [5,6]. 

А. Томпсон, А. Стрікленд вважають, що стратегія конкуренції компанії містить 

в собі підходи до бізнесу та ініціативи, які вона використовує для залучення 

клієнтів, ведення конкурентної боротьби і укріплення своєї позиції на ринку 

[20, с.204]. М. Портер дотримується точки зору, що стратегія конкуренції  

передбачає наступальні, або оборонні дії, які застосовуються з метою захисту 

позиції від п’яти конкурентних сил [9]. Дж. Дей розглядає конкурентну 
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стратегію як сукупність інтегрованих дій, призначених для забезпечення 

конкурентної переваги [21]. 

Проведений аналіз наукових джерел показав поліваріантність змісту 

поняття «конкурентна стратегія». Дослідники розглядають його як:  

1. Стратегію досягнення (формування, отримання та забезпечення) 

довгострокової конкурентної переваги. В межах даного підходу автори 

розвивають концепцію базових стратегій М. Портера (лідирування за 

витратами, диференціювання, фокусування), на основі якої мають формуватися 

індивідуальні конкурентні стратегії підприємств з урахуванням їх зовнішнього і 

внутрішнього середовища [22-25]. 

2. Стратегію конкурентної поведінки, яка визначає ринкову поведінку 

підприємств з метою досягнення або утримання бажаної (вигідної) 

конкурентної позиції на ринку. Такого трактування дотримуються переважно 

зарубіжні та вітчизняні спеціалісти зі стратегічного маркетингу, зокрема 

Ф.Котлер, Е.Райс, Дж.Траут, Д.Хулей, Д.Лінч, Д.Джобер,  Н.В.Куденко, 

А.Длігач, які розглядають позицію фірми на цільовому ринку (лідер, 

претендент на лідерство, послідовник, спеціаліст тощо) та конкурентні 

спрямування фірми щодо цієї позиції (наступ, оборона, ухилення від 

конкуренції тощо) як ключові  складові конкурентної стратегії [26-30]. 

3. Стратегію забезпечення бажаної конкурентоспроможності 

підприємства на цільовому ринку. Прихильники даного підходу, зокрема 

Ю.Б.Іванов, О.М.Тищенко, І.В.Смолін, Н.А.Хрущ, М.В.Желіховська, 

досліджують місце  конкурентних стратегій в системі управління 

конкурентоспроможністю підприємств, а її зміст трактують як сукупність 

правил та прийомів щодо управління підприємством для досягнення та 

підтримки конкурентоспроможності у відповідній галузі [31-35]. 

4. Комплексну стратегію, яка об’єднує в собі певну сукупність стратегій, 

зокрема стратегію формування конкурентних переваг, стратегію конкурентної 

поведінки, стратегію забезпечення конкурентоспроможності підприємства, 

спрямованих на адаптацію підприємства до змін в умовах конкуренції та 
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зміцнення його довгострокової конкурентної позиції на ринку [36]. 

Пропонуємо, розглядати конкурентну стратегію як управлінський засіб 

досягнення комплексу конкурентних переваг, що має забезпечити досягнення 

визначених стратегічних цілей підприємства. Це визначення ґрунтується на 

наступних положеннях. 

1. Відповідно до базових постулатів теорії конкуренції та концепції 

конкурентних переваг підприємства ключовим елементом конкурентної 

стратегії є конкурентні переваги, оскільки  в кожному напряму діяльності чи 

сфері бізнесу підприємство намагається створити вирішальну, довгострокову, 

стійку конкурентну перевагу [19, с.74]. Відповідно конкурентна стратегія 

визначає підходи компанії до набуття конкурентних переваг. 

2. Оскільки підприємства на практиці часто прагнуть не до набуття однієї 

конкурентної переваги, а до цілісного їх комплексу, тому конкурентна стратегія 

інтегрує в собі управлінські стратегічні рішення щодо джерел та способів 

набуття конкурентних переваг; моделей, тактик конкурентної поведінки; 

бажаної конкурентної позиції на ринку; ключових компетенцій, споживачів, 

продуктів та інші, що визначає її комплексний характер. 

3. Успішність конкурентної стратегії визначається цільовими 

стратегічними пріоритетами на досягнення яких спрямована конкурентна 

стратегія. Такими пріоритетами, цільовими установками можуть 

набуття/підтримка бажаних конкурентних переваг, забезпечення/підтримка 

відмітності/унікальності підприємства, та забезпечення/підтримка бажаної 

конкурентоспроможності підприємства. 

4. Стратегічний процес на підприємстві відбувається в певному 

внутрішньому і зовнішньому середовищі, що визначає можливості та загрози 

для вибору і реалізації конкурентної стратегії. Вибір конкурентної стратегії 

передбачає визнання пріоритетності засобів досягнення конкурентних переваг 

відповідно до особливостей зовнішнього середовища і можливостей цільового 

розвитку підприємства. 

Конкурентна стратегія підприємства спрямована на вирішення цілого 
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ряду стратегічних завдань, найсуттєвішими з них є: сприяння досягненню 

стратегічних цілей, встановлених загальною стратегією розвитку підприємства; 

забезпечення набуття/утримання підприємством конкурентних переваг  в 

обраній сфері діяльності/напрямку бізнесу; перманентне 

забезпечення/збереження конкурентоспроможності підприємства в обраній 

сфері діяльності/напрямку бізнесу та його продуктів; максимізація цінності 

продуктів (послуг) фірми на товарних ринках; формування власного ринкового 

простору, максимально недосяжного для конкурентів; підтримка бізнес-моделі 

підприємства. 

Конкурентна стратегія в загальному вигляді повинна містити чітко 

сформульовані цілі й описувати шляхи їх досягнення, які, в свою чергу, повинні 

відповідати загальним стратегічним цілям розвитку підприємства. Загальна 

мета конкурентної стратегії на сучасному етапі економічно-суспільного 

розвитку полягає в забезпеченні стійкого конкурентного становища 

підприємства за допомогою своєчасного прийняття та ефективної реалізації 

відповідних управлінських рішень, які мають бути спрямовані на забезпечення 

поновлюваної відмітності, прибутковості, довгострокового функціонування та 

конкурентоспроможності підприємства в ринковому просторі. 

М. Портер представляє конкурентну стратегію у вигляді комбінації цілей 

(результатів) підприємства, які визначають як підприємство буде конкурувати в 

галузі (цілі щодо загального розвитку, прибутковості, частки ринку), і засобів 

(методів), за допомогою яких вона збирається їх досягнути – виробництво, 

виробнича спеціалізація, цільові ринки, маркетинг, продажі, канали збуту, 

фінанси, логістика, персонал, дослідження і інновації [9, с.26]. Також 

конкурентна стратегія, на його думку, може включати в себе рішення щодо 

вертикальної інтеграції, розширення виробничих потужностей та входження в 

новий бізнес або галузь [9, с.358]. 

А. Томпсон, А. Стрікленд розкриваючи сутність конкурентних стратегій 

виділяють шість ключових стратегічних рішень: стратегічна мета  підприємства 

(весь ринок чи ринкова ніша), ключова конкурентна переваги (низькі витрати, 
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широка диференціація, сфокусована диференціація), асортимент, виробництво, 

маркетинг, підтримка стратегії [20, с.208]. І.В. Смолін вважає, що зміст і 

характер конкурентної стратегії розкривається через визначення базових 

засобів набуття (утримання) конкурентних переваг, рівня агресивності 

конкурентних стратегічних дій та вибір ефективної моделі стратегічного 

управління, що визначає форму стратегії [32, с.137-138]. 

Відмінною ознакою наведених вище стратегічних рішень щодо 

конкурентної стратегії фірми є їх крос-стратегічний характер, тобто це рішення, 

які можуть входити до складу як конкурентної, так і інших стратегій 

організації, перш за все загальної стратегії розвитку та маркетингової стратегії. 

На наш погляд, це є також основною причиною, чому деякі дослідники 

ототожнюють поняття «конкурентна стратегія», «стратегія бізнесу» (ділова 

стратегія) [37], або використовують терміни «загальна конкурентна стратегія 

розвитку підприємства» [38, с.94], «маркетингова конкурентна стратегія» 

[28,39,40]. 

Кожне підприємство в силу своєї унікальності, відмінності від інших 

віддає перевагу певній, тільки йому властивій комбінації стратегічних ідей і 

підходів до їх реалізації, що обумовлює існування множини варіантів поведінки 

підприємств на ринку і відповідного поля конкурентних стратегій (рис.1.1). 

Разом з тим при відносно стабільній ситуації на ринку в множині конкурентних 

стратегій домінують базові (загальні) типи стратегій, які чітко відрізняються за 

суттю та механізмом їх формування та реалізації. 

В основі концепції базових (генеричних) конкурентних стратегій 

М.Портера лежить припущення, що конкурентні переваги фірми можуть бути 

двох видів – низькі витрати або диференціація продукту. Підприємства можуть 

використовувати ці переваги як на широкому ринку, так і на вузькому 

ринковому сегменті, де сфокусована їх діяльність. 

Концепція базових конкурентних стратегій М. Портера базується на 

наступних положеннях: 
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Рис.1.1. Поле конкурентних стратегій за А.П. Наливайком  

Джерело: [19, с.75] 

 

1. Інтенсивність конкуренції в галузі є результатом дії п’яти конкурентних 

сил (суперництво між наявними фірмами, загроза входження в галузь нових 

підприємств, вплив постачальників, загроза від виробників товарів-замінників, 

вплив покупців), аналіз яких виявляє найважливіші сильні та слабкі місця 

підприємства, стимулює його позиціонування в галузі, визначає сфери, де зміни 

стратегії можуть принести найбільшу віддачу, і допомагають зрозуміти, які 

тенденції в галузі матимуть найбільший вплив у вигляді можливостей чи загроз 

для підприємства. Тому завданням конкурентної стратегії є пошук такої позиції 

фірми, за допомогою якої вона могла б захиститися від дій конкурентів або 

впливати на них. 

2. Між часткою фірми на ринку, яка характеризує її конкурентне 

положення, і прибутковістю, що є метою діяльності, існує залежність. Ця 

залежність показує, що досягнути необхідного рівня рентабельності  можуть як 

великі підприємства зі значною часткою ринку, так і малі спеціалізовані фірми. 

Великі підприємства досягають успіху за рахунок або стратегії цінового 
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лідерства, що базується на низьких витратах виробництва, або за рахунок 

стратегії диференціації; малі підприємства використовують переваги стратегії 

концентрації в певному сегменті. 

3. Основними факторами конкурентної боротьби є конкурентні переваги і 

сфера конкуренції (цільовий ринок). Під сферою конкуренції розуміється широта 

цільового ринку, на який орієнтується фірма в межах своєї галузі. Основними 

конкурентними перевагами виступають низькі витрати виробництва (порівняно з 

конкурентами), унікальність продукції з точки зору споживача. 

4. Конкурентні переваги в мінімізації витрат і в диференціації продукції 

знаходяться в ланцюжку створення вартості (цінності), тобто діях фірми по 

надання споживачам певних цінностей. Ланцюжок створення вартості 

складається з 5 основних процесів –  матеріально-технічне забезпечення, 

виробничі процеси, збут (продаж), маркетинг, обслуговування; і 4 допоміжних 

або підтримуючих – закупівля, розвиток технології, управління людськими 

ресурсами, підтримка інфраструктури фірми. 

Відповідно до зазначених вище базових положень. М.Портер розрізняє 

три генеричні стратегії конкуренції – лідерство у витратах, диференціація та 

фокусування. Стратегія лідерства у витратах передбачає, що стратегічною метою 

підприємства є прагнення досягти мінімальних сукупних витрат у галузі через 

набір відповідних функціональних політик спрямованих на скорочення витрат у 

всіх ланках ланцюга формування вартості його продукції чи послуг. Для 

реалізації цієї базової стратегії підприємству необхідно володіти такими 

конкурентними перевагами як значна частка ринку, сприятливий доступ до 

дешевих джерел сировини, простий дизайн товарів, які б було нескладно 

виробляти, підтримання широкого асортименту споріднених продуктів для 

розподілу витрат та обслуговування всіх основних груп покупців з метою 

нарощення обсягів збуту [9, с.73].  

Емпірично доведено, що підприємство яке має найменші витрати, 

одночасно є таким, яке досягло найбільшого сумарного обсягу виробництва. В 

результаті встановлення цієї залежності було формовано концепцію ефекту 
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досвіду, вихідним положенням якої є твердження про те, що загальні витрати на 

одиницю продукції зменшуються на однаковий відсоток за кожне подвоєння 

сумарного обсягу виробництва [19, с.77]. Цей ефект вперше використаний в 

стратегічних розробках Бостонською консалтинговою групою в 60-тих роках ХХ 

століття.  

Існування і характерні ознаки ефекту досвіду визначається багатьма 

чинниками, серед яких найбільш впливовими є ефект навчання та економію за 

рахунок масштабів виробництва. Ефект навчання проявляється, по-перше, через 

підвищення продуктивності праці, зростання спеціалізованих навичок 

працівників, що призводить до скорочення витрат на виконання операцій; по-

друге, через появу і втілення нових ідей щодо вдосконалення виробництва, 

матеріально-технічного постачання, сфери розподілу та виконання інших 

функцій. Економія від зростання масштабів виробництва включає в себе виграш 

від зменшення частки постійних витрат, яка припадає на одиницю продукції, при 

зростанні обсягів виробництва; вигоду від зниження рівня змінних витрат на 

одиницю продукції внаслідок застосування більш ефективних технологій, 

устаткування, кращої організації виробництва; зиск від зменшення розміру 

інвестицій у розрахунку на одиницю виробничої потужності при зростання 

кількісних результатів виробництва [19, с.80]. 

Однак використання концепції ефекту досвіду в стратегічному управлінні, 

має суттєві обмеження, зокрема: 

- розробка та впровадження стратегії лідерства у витратах потребує 

залучення великих додаткових капіталовкладень, збільшення обігових коштів, 

зростання чисельності кваліфікованого персоналу, тощо; 

- досвід щодо зменшення витрат, накопичений одним підприємством може 

бути легко копійований іншими підприємствами, в результаті підприємство-

першопрохідник не отримує стійку конкурентну перевагу; 

- довгострокове, великомасштабне використання ефекту досвіду 

призводить до втрати гнучкості виробничого процесу, його адаптованості до 

динамічного ринкового оточення; 
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- стратегічний вибір на користь всебічного зниження витрат і збільшення 

обсягів виробництва одночасно кількома конкурентами при досить розвиненій 

конкурентній структурі певного напряму діяльності чи галузі, призводить до 

загрози виникнення цінової війни, в результаті якої відбувається загальне 

зменшення рентабельності, і жоден з конкурентів не досягає лідируючої позиції. 

- прийняття і реалізація стратегії зниження витрат не в усіх галузях веде до 

формування відповідної конкретної переваги, адже для деяких напрямі 

діяльності рівень виробничих витрат не має вирішального значення [19, с.84]. 

Крім того, рівень накопичення досвіду не є єдиним джерелом зниження 

витрат. Ступінь конкурентоспроможності витрат підприємства визначається 

цілою низкою організаційних, управлінських, інституційних та інших чинників, 

серед яких важливу роль відіграє рівень розвитку конкуренції на ринку [19, с.85]. 

Конкурентні переваги низьких витрат особливо важливі на ринках, де 

переважає цінова конкуренція; товари/послуги мають високий рівень 

стандартизації; витрати покупців на перехід до споживання продукції 

конкуруючих підприємств незначні [18, с.167]. До передумов застосування 

базової стратегії лідерства у витратах, також можна віднести наступні чинники: 

підприємство є монополістом на ринку або отримує державну підтримку; 

підприємство функціонує в стабільній галузі, немає передумов зміни 

кон’юнктури в середньостроковій перспективі, значного загострення 

конкурентної боротьби, низька ймовірність появи нових товарів та ринків; 

підприємство випускає функціонально прості продукти (наприклад, товари 

першої необхідності), з невеликою кількістю факторів 

конкурентоспроможності (ціна, функціональність, упаковка).  

Впровадження стратегії лідерства у витратах може потребувати значних 

початкових капіталовкладень в оновлення устаткування, агресивне 

ціноутворення та інших витрат для завоювання значної частки ринку. Водночас 

завоювання значної частки ринку, сприятиме економії при закупках та 

зменшенні середніх сукупних витрат. Більш низькі у порівнянні з конкурентами 

витрати за умови, що продукція або послуги підприємства відповідають 
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середньогалузевим стандартам якості, дозволить йому отримати відносно 

вищий рівень прибутковості. Однак, це вимагає від керівництва підприємства 

постійного пошуку нових шляхів скорочення витрат в усіх точках ланцюга 

формування вартості, створення ефективних за масштабом виробничих 

потужностей, мінімізації витрат через політику економії та контролю за 

накладними витратами, особливо в сфері дослідницько-конструкторської 

діяльності, реклами та сервісу [9, с.73]. 

Стратегія диференціації продукту (послуги) передбачає створення такої 

пропозиції, що сприймається в межах галузі як щось унікальне [9]. За допомогою 

цієї базової стратегії підприємство намагається сформувати особливу 

пропозицію цінності, яка б дозволила йому виділятися серед конкурентів і таким 

чином уникнути цінової конкуренції та витратного суперництва [19, с. 86]. Ця 

стратегія передбачає досягнення вищого від середнього рівня в галузі 

прибутковості за рахунок зменшення чутливості споживачів до ціни та 

формування прихильності покупців до певного бренду, торгової марки. 

Базова стратегія диференціації базується на мікроекономічній концепції 

диференціації продукту, яка була запропонована Є. Чемберлен у роботі «Теорія 

монополістичної конкуренції» [41,с.39]. Є. Чемберлен виходив з припущення, 

що підприємства у своєму прагненні отримати максимальний прибуток 

намагаються одержати контроль над пропозицією товару, що дозволить їм 

диктувати ціну на ринку. Тому вони намагається створити такий продукт, який 

хоча б чимось відрізнявся від продуктів конкурентів. Відповідно кожне 

підприємство, яка досягло деякої рівня диференціації продукту, володітиме 

частковою ринковою владою і характеризуватиметься монополістичним 

образом дій на ринку. Чим більше відрізняються товари в очах споживачів, тим 

менший вплив на попит і-фірми має обсяг продажу фірми-конкурента [41, с.50]. 

Є. Чемберлен вважав, що продукти виступають як диференційовані тоді, 

коли існує яка-небудь підстава для того, щоб відрізняти товари чи послуги 

одного продавця від товарів чи послуг іншого продавця [41,с.93]. Така підстава 

може бути як реальною, так і уявною, аби це мало яке-небудь значення для 
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покупців і приводило в результаті до того, що вони віддають перевагу одному 

продукту порівняно з іншим не випадково, а у відповідності зі своїм вибором, 

який базується на власних уподобаннях. Диференціація може базуватися на 

особливостях самого продукту, таких як фірмова марка, фірмова назва, 

упаковка, якість, форма, колір, стиль; та умовах, які супроводжують продаж 

товару, таких як місце знаходження продавця, загальна атмосфера і стиль 

магазину, ділова репутація, люб’язність  персоналу, тощо. 

Диференціації продукту як одна з характерних рис монополістичної 

конкуренції отримала широкий розвиток в теорії організації промисловості, 

зокрема були розроблені моделі горизонтальної та вертикальної диференціації 

продукту [42-45]. Моделі горизонтальної диференціації (моделі Г.Хотеллінга, 

С.Салопа) розглядають відмінності зовнішніх  характеристик товарів при 

приблизно рівних цінах, що задовольняють різноманітні вимоги споживачів з 

однаковим середнім рівнем доходу. Моделі вертикальної диференціації (моделі 

Дж.Саттона, К.Ланкастера) описують відмінності у якості продуктів, і 

відповідно, їх ціні, що призначені для споживачів з різним рівнем доходу. В 

дійсності на товарних ринках присутні обидва види диференціації продукту, 

але перевага одного чи іншого з них здійснює різний вплив на розвиток 

конкуренції і положення фірми на ринку. В умовах горизонтальної 

диференціації продукту на ринку вибір споживача визначається його 

відданістю певній торговій марці, в умовах вертикальної диференціації – рівнем 

доходу і платоспроможністю попиту споживачів.  

На практиці підходи підприємств до диференціації можуть бути дуже 

різноманітними. Основними  напрямами диференціювання ринкової 

пропозиції, на думку Ф.Котлера, є товарна диференціація, сервісна 

диференціація, диференціація персоналу, диференціація каналі розподілу, 

диференціація іміджу [46]. 

Вибір підприємством базової стратегії диференціації передбачає наявність 

у нього необхідних ресурсів, компетенцій і навичок. До ключових чинників 

успіху даної стратегії відноситься наявність сильних маркетингових 



50 
 
спроможностей, потужного інноваційного потенціалу, достатньо відомої 

репутації підприємства як високоякісного виробника  чи технологічного лідера, 

надійного співробітництва з дистриб’юторськими каналами, великих творчих 

здібностей. 

Впровадження базової стратегії диференціювання несумісне з реалізацією 

намірів захопити значну частку ринку. Оскільки успішне диференціювання 

ґрунтується на унікальності або суттєвій відмінності товару, це призводить до 

підвищення цін, зумовленого додатковими витратами у всіх ланках ланцюга 

формування вартості. Навіть якщо споживачі визнають переваги 

диференційованого товару і лідерство його виробника в певній галузі, не всі 

покупці зможуть або забажають платити відносно підвищену ціну. Ці чинники 

обмежують зростання ринкової частки підприємства за умов стратегічного 

вибору на користь стратегії диференціації. 

Стратегія фокусування передбачає зосередження підприємства на певній 

групі споживачів, виді продукції чи географічному сегменті ринку. Її 

особливістю є те, що цілі стратегії поширюються на певну нішу ринку, що 

відображається на діяльності всіх функціональних підрозділів підприємства. 

Припускається, що за цих обставин підприємство, яке обирає стратегію 

фокусування буде мати кращі умови для досягнення стратегічної цілі, ніж 

конкуренти, зусилля яких розпорошуються. У результаті реалізації даної 

стратегії підприємство досягає або диференціації за рахунок кращого 

задоволення потреб цільового ринку, або зниження витрат при обслуговуванні 

цього сегменту, або і того й іншого. 

Зміст стратегії фокусування полягає в формуванні конкурентних переваг на 

досить вузькому продуктовому чи географічному сегменті ринку. Успішність 

вибору такої стратегії залежить від можливості підприємства задовольняти 

попит споживачів вузького сегменту ринку з його специфічними вимогами 

більш ефективно, ніж конкуренти, які зорієнтовані на широкий спектр потреб 

[47, с.268].   
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Стратегічний вибір на користь стратегії фокусування – це спосіб ухилення 

від прямої конкуренції як з потужними лідерами у витратах, так із 

підприємствами, які використовують стратегію диференціації, за рахунок 

пошуку такого ринкового сегменту, де конкуренція відсутня чи її інтенсивність 

дуже незначна. Головним джерелом додаткових прибутків підприємства при 

реалізації цієї стратегії є індивідуалізація ринкової ніші, яка може бути 

визначена за критеріями географічної чи продуктової унікальності, виходячи з 

особливих характеристик продукту (послуги), що привабливі тільки для даного 

сегменту.  

Вибір стратегії фокусування може бути доцільним за наступних умов: 

наявності значних відмінностей у розмірах, прибутковості, потенціалах росту 

різних ринкових сегментів; наявності чіткого розмежування різних груп 

покупців, котрі мають специфічні потреби і використовують продукт по різному; 

відсутності конкурентів, що претендують на обслуговування конкретного 

сегменту, який не є критичним для успіху більшості конкурентів; неможливості 

використання наявних ресурсів підприємства на широкому ринку; наявності у 

підприємства необхідних ресурсів та компетенцій для успішної роботи в 

обраному вузькому сегменті. 

Аналіз літературних джерел засвідчив різноманітність поглядів науковців 

на виокремлення видів конкурентних стратегій, що обумовлює необхідність 

уточнення їх класифікації. Базові стратегії М. Портера беруться за основу 

багатьма дослідниками та доповнюються новими видами конкурентних стратегій. 

Так, Д. Аакер до базових конкурентних стратегій лідерства за витратами, 

диференціації, фокусування додав стратегії попереджуючого маневру і 

синергізму [22]. Г.Азоєв вважає, що до базових конкурентних стратегій також 

відноситься стратегія впровадження інновацій та стратегія миттєвого реагування 

на потреби ринку [23, с.117], Д.Фолкнер, С.Бауман додають гібридну стратегію 

[48]. 

Маркетологи Ф.Котлер, Дж.Траут, Р.Майлз, Ч.Сноу, О.Уолкер, Х.Бойд, 

Ж.Лярош, Д.Лінч, Д.Джоббер, А.О.Старостіна, Д.В.Черваньов, О.В.Зозульов, 
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Н.В.Куденко та інші при визначенні видів конкурентних стратегій, розглядають 

позицію фірми на цільовому ринку (лідер, претендент на лідерство, 

послідовник, спеціаліст) та конкурентні спрямування фірми щодо цієї позиції 

(наступ, оборона, ухилення від конкуренції) [28]. А.Длігач вказує на наявність і 

можливість ефективного застосування ще двох варіантів стратегії конкурентної 

поведінки – стратегія «домінатора» та стратегія «загарбника» [29,30]. 

М.Трейсі, Ф.Вірсема для класифікації конкурентних стратегій 

використовують критерій споживчої цінності товарів. На їх думку, компанії 

досягають позиції лідера ринку, якщо надають споживачеві найвищу цінність. 

Для цього фірми мають обрати одну з трьох стратегій, які вони називають 

ціннісними дисциплінами: стратегія виробничої досконалості; стратегія 

лідерства по продукту; стратегія близькості до споживача [49]. 

Російські дослідники А.Юданов, Р.Фатхутдінов визначають чотири види 

конкурентних стратегій: віолентна, патієнтна, комутантна, експлерентна [50]. 

На думку Ю.Б.Рубіна в залежності від стратегічних цілей та типу поведінки по 

реалізації цих цілей, фірма по відношенню до конкурентів може застосовувати 

конкурентні стратегії, які направлені на усунення конкурентів, відокремлення 

від конкурентів чи зближення з конкурентами (стратегію механічної 

монополізації, стратегію інтегруючої консолідації (для сильних і слабких 

інтеграторів), стратегію простого відособлення, стратегію дезінтегруючого 

відособлення, стратегію ізоляції (повного відособлення), стратегію 

кооперативної солідарності, стратегію компромісної співпраці) [51].  

А.О. Єгорова обґрунтовує класифікацію типів конкурентних стратегій за 

рівнем конкурентної активності підприємства, розрізнюючи конкурентні 

стратегії з високим рівнем активності – наступальні конкурентні стратегії або 

стратегії ринкового лідерства (стратегія інтенсивного росту з проникненням на 

існуючий ринок, стратегія концентрованого росту з розвитком нового ринку 

нового продукту, стратегія диверсифікованого росту); стратегії з середнім 

рівнем активності – оборонні стратегії наслідування лідера ринку (стратегія 

диференціації, стратегія фокусування на ринковому сегменті, стратегія 
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лідерства у витратах), та з низьким рівнем активності – імітаційні стратегії 

(стратегія копіювання, стратегія залежності, стратегія лідерства в інноваціях). 

[52]. 

Систематизація та узагальнення розглянутих вище наукових поглядів 

щодо видів конкурентної стратегії дозволили виявити значну кількість 

класифікаційних ознак та різновидів конкурентних стратегій (табл.1.2).   

Таблиця 1.2  

Класифікація видів конкурентної стратегії підприємства  

Класифікаційна 
ознака 

Вид стратегії 

За базовою 
конкурентною перевагою 

Стратегія диференціації 
Стратегія лідерства за витратами 
Стратегія фокусування  
Гібридна стратегія 

За позицією фірми на 
цільовому ринку 

 

Стратегія лідера  
Стратегія претендента на лідерство 
Стратегія послідовника 
Стратегія нішера 

За рівнем агресивності 
конкурентних дій 

Наступальна конкурентна стратегія 
Оборонна конкурентна стратегія 
Коопераційна конкурентна стратегія 

За моделлю галузевої 
конкуренції 

Стратегія конкуренції на ринку досконалої конкуренції 
Стратегія конкуренції на ринку монополістичної конкуренції 
Стратегія конкуренції на ринку олігополії 

За  динамікою росту 
ринку (галузі) 

 

Стратегія конкуренції на ринках, що швидко зростають 
Стратегія конкуренції на ринках, що повільно зростають 
Стратегія конкуренції на ринках, що скорочуються 

За типом ринкової 
поведінки 

Реактивна конкурентна стратегія 
Активна конкурентна стратегія 
Проактивна конкурентна стратегія 

За типом поведінки щодо 
конкурентів 

Стратегія усунення конкурентів  
Стратегія відокремлення від конкурентів 
Стратегія зближення з конкурентами 

За способом набуття 
конкурентних переваг 

Традиційна конкурентна стратегія  
Інноваційна конкурентна стратегія 

За локалізацією 
конкурентної активності 

Локальна стратегія конкуренції 
Глобальна стратегія конкуренції 
Глокальна стратегія конкуренції 

За рівнем формалізації Формалізована конкурентна стратегія 
Частково формалізована конкурентна стратегія 
Неформалізована конкурентна стратегія 

Джерело: розширено автором за [47-52]  
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Така поліварвантність конкурентних стратегій, на наш погляд, обумовлена 

практично безмежною кількістю можливих стратегічних цілей та 

багатоваріантністю умов та засобів їх досягнення. Розширена нами класифікація 

конкурентних стратегій за такими ознаками як локалізація конкурентної 

активності та рівень формалізації сприяє поглибленню стратегічного аналізу та 

урахуванню різноманітності змісту та форми конкурентної стратегії в процесі її 

формування та вибору.   

На практиці багато підприємств прагнуть не до набуття однієї 

конкурентної переваги, а до цілісного їх комплексу, тому реальна конкурентна 

стратегія підприємства може інтегрувати в собі різні стратегічні управлінські 

рішення, що дозволяють досягнути оптимального співвідношення 

«диференціація – мінімізаця витрат» [32, с. 133]. Хоча М. Портер відкидав 

можливість генерації гібридних конкурентних стратегій на основі поєднання 

диференціації та лідерства у витратах, багато науковців та практиків, з думкою 

яких ми погоджуємося, говорять про те, що підприємства можуть поєднувати 

базові конкурентні стратегії, оскільки вони перебувають в постійному 

полістратегічному пошуку різних способів взаємодії з навколишнім 

середовищем і конкурентами (табл. 1.3). 

А.А.Томпсон, А.Дж.Стрікленд, Д.Кембел, Дж.Стонхаус, Дж. Джонсон, 

К.Шоулз, Р.Уіттінгтон визначають гібридну стратегію або стратегію 

оптимальних витрат як поєднання базових переваг низьких витрат і 

диференціації, шляхом створення високої споживчої цінності [20]. 

Дж.О'Шонессі вважає, що існує багато випадків, коли компанії забезпечують 

собі диференціацію за рахунок технологічного лідерства і при цьому досягають 

лідерства у витратах за рахунок ефекту масштабу і ефекту кривої очікування. 

Схожої думки дотримуються Д.И.Г.Шнайдер, Р.Фрэнк, Д.Джордж, 

Л.Нарасимхан [53]. Вони також зазначають, що на практиці компанії, які 

пропонують високоякісні товари і послуги за низькою ціною, впевнено 

завойовують прихильність споживачів. Крім того, сучасні концепції гнучкого 

комп’ютеризованого виробництва, такі як концепції Кайзен, бережливе 
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виробництво (lean production), виробництво «точно-в-строк» (just-in-time), 

дозволяють виробникам як підвищувати ступінь диференціації товарів, так і 

знижувати рівень витрат на їх виробництво, а також здійснювати швидку 

заміну товарів, що виробляються.  

Таблиця 1.3 

Порівняльна характеристика базових та гібридної конкурентних 

 стратегій підприємства 

Параметри 
стратегії 

Стратегія 
лідерства у 
витратах 

диференціації фокусування 
 

гібридна 
 

стратегічна 
мета 

широке 
охоплення ринку 

широке 
охоплення ринку 

вузька ринкова 
ніша 

широке 
охоплення ринку 
або ринкова 
ніша 

базова 
конкурентна 
перевага 

нижчі витрати у 
порівнянні з 
конкурентами 

унікальність 
(висока якість) 
продукту у 
порівнянні з 
конкурентами 

нижчі витрати 
або унікальність 
продукту  

 

оптимальне 
співвідношення 
«якість/ціна» 
продукту 

межі ринку дотримання 
існуючих меж 
ринку 

дотримання 
існуючих меж 
ринку 

дотримання 
існуючих меж 
ринку 

вихід за існуючі 
межі ринку 

бізнес-модель традиційна  традиційна традиційна інноваційна  
стратегічні цілі 
у сфері 
виробництва 

висока 
продуктивність 
виробництва, 
постійний 
контроль за 
витратами 

прагнення до 
продуктового 
лідерства, 
постійне 
впровадження 
інновацій 

виготовлення на 
замовлення 
споживачів 

поєднання  
продуктового 
лідерства зі 
зниженням 
витрат  

стратегічні цілі 
у сфері товарної 
політики 

обмежений 
асортимент 
продукції 
прийнятної 
якості 

широкий 
асортимент 
продукції 
високої якості 

спеціалізований 
асортимент для 
задоволення 
особливих 
потреб 

продукція 
відповідної 
якості за 
привабливою 
ціною 

стратегічні цілі 
у сфері 
маркетингу 

акцент на 
характеристи-
ках продукту, які 
призводять до 
низької вартості 

акцент на 
унікальних 
характеристи-
ках, за які 
покупці готові 
додатково 
платити 

акцент на 
специфічних 
характеристиках
, що 
задовольняють 
індивідуальні 
вимоги  

акцент на 
нижчій ціні 
продукції з 
аналогічними 
характеристикам
и як у 
конкурентів 

Джерело: складено автором за [9,24,36] 
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Успішність гібридних конкурентних стратегій в сучасному економічному 

середовищі, на нашу думку, обумовлюють наступні чинники: 

1. Нетривалість конкурентних переваг. В сучасному динамічному світі 

бізнесу компаніям дуже важко утримувати довгострокові конкурентні переваги, 

оскільки технологічні зміни, зміни в бізнес-стратегіях конкурентів та 

лояльності споживачів відбуваються дуже швидко. Інформація про існуючі 

товари, їх ціни через Інтернет миттєво розповсюджується, що також заважає 

формуванню стійких конкурентних переваг. 

2. Перевищення пропозиції над попитом. Глобальна конкуренція збільшує 

пропозицію товарів в більшості галузей економіки, в той час як зростання 

попиту, особливо в умовах світової економічної кризи, не відбувається. 

Постійний пошук нових шляхів диференціації в рамках існуючих ринків також 

приводить до надлишкової пропозиції схожих продуктів та зниження прибутків 

компаній, особливо в розвинутих країнах. Відповідно загострюється 

конкуренція, фірми змушені конкурувати за перерозподіл існуючого попиту, 

що призводить до зниження можливостей їх зростання і отримання прибутку. 

3. Ухилення від конкурентної боротьби. За сучасного темпу розвитку і 

копіювання технологій, конкуренція “пліч-о-пліч” стає занадто дорогою і – у 

довгостроковій перспективі – згубною для підприємства. Тому сучасні 

конкурентні стратегії часто спрямовані на формування майбутніх ринків, на 

яких можна ухилитися від конкурентної боротьби. Так, наприклад,  стратегія 

«блакитного океану» Ч.Кіма, Р.Моборна передбачає створення нового 

унікального ринкового простору в рамках існуючих меж ринків, де фірма не 

матиме конкурентів [54]. 

4. Зниження ефективності традиційних конкурентних стратегій. 

Наслідком сучасних процесів конкуренції є те, що підприємствам з яскраво 

вираженою спрямованістю на диференціацію поступово доводиться знижувати 

свої витрати і ціни, а підприємствам з яскраво вираженою політикою лідерства 

за ціною – підвищувати цінність своїх товарів для споживача. Успішними стали 

вважатися такі конкурентні стратегії, які спрямовані не на пригнічення 



57 
 
суперника в ринковій конкуренції будь-якою ціною, а на створення власних 

унікальних організаційних компетенцій для досягнення лідерства на ринку. 

5. Розвиток концепції унікальності компанії і цінності її продуктів. 

Відбувається зміщення центру уваги при визначенні конкурентної стратегії з 

частки ринку, прибутку та конкурентів на споживача як головного джерела 

конкурентних переваг, прибуткової діяльності та лідерства на ринку. 

Орієнтація на споживача передбачає створення такої продукції підприємством, 

яка матиме високу споживчу цінність. Сьогодні успішна конкурентна стратегія 

– це пропозиція цінності, котра є унікальною порівняно з пропозицією 

конкурентів.  

6. Інтелектуалізація стратегічного процесу. Цей процес означає відхід 

від операційно-матричного підходу та готових моделей стратегій й збільшення 

ролі знань в генеруванні стратегічних ідей. Тобто розроблення конкурентної 

стратегії повинно відбуватися на основі власної інновації. Стратегія повинна 

спрямовувати підприємство на пошук інновацій, але сутність цієї інновації – 

залишатись здобутком лише цього підприємства. 

Формування конкурентної стратегії підприємства може ґрунтуватись на 

різних методичних підходах, які були нами розглянути в попередньому пункті, 

але обов’язковим є визначення джерела основної конкурентної переваги – 

мінімізація витрат чи диференціація продукції. М. Портер вважав, що стратегії 

абсолютного лідерства у витратах і диференціації повинні розповсюджуватися 

на галузь в цілому. Але таке твердження є безумовно вірним з точки зору теорії. 

За реальної практики підприємство, що здійснює свою діяльність в межах 

певного конкурентного простору, в будь-якому випадку обирає певний сегмент, 

у якому вона збирається конкурувати. Для різних підприємств неоднаковим 

може бути лише рівень і характер сегментації. Так, якщо брати територіальний 

аспект, то стратегією одного підприємства може бути отримання конкурентних 

переваг у межах галузі, всієї країни чи окремої області. Певний рівень 

сегментації присутній і при обранні асортименту продукції, яка випускається 

підприємством.  
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Отже, на практиці не існує стратегій абсолютного лідерства у витратах і 

диференціації безвідносно певного рівня сегментації. Фактично, підприємства 

формують свої стратегії на основі пріоритетності мінімізації витрат чи 

диференціації.  

 Однак слід зазначити, що зосередженість на мінімізації витрат має 

диференційований характер, що залежить від обраного підприємством рівня 

сегментації ринку. Теоретично, підприємство досягає найбільшої конкурентної 

переваги, отримавши абсолютне лідерство у витратах за умови гранично 

високого рівня фокусування. Адже абсолютне лідерство у витратах передбачає 

можливість виробництва і реалізації продукту зі стандартними властивостями 

за нижчою, ніж у конкурентів, ціною. Цільовим сегментом для даного продукту 

будуть лише найбідніші верстви споживачів, які не можуть собі дозволити 

купити продукт вищої якості з кращими властивостями. Тобто, по суті, таке 

підприємство буде фокусувати свою діяльність лише на певному, досить 

вузькому сегменті ринку. Аналогічна ситуація спостерігається і для 

підприємств, які обрала власною стратегією абсолютну диференціацію: 

собівартість продукту з унікальними властивостями, аналогів якому немає на 

ринку, буде настільки високою, що цільова аудиторія такого продукту 

обмежуватиметься дуже вузьким сегментом заможних споживачів.  

 Отже, чим вужчим є обраний для обслуговування сегмент ринку, 

наприклад, за рівнем доходів споживачів, тим більш вираженою має бути 

стратегія мінімізації витрат. В свою чергу, наявність резервних виробничих 

потужностей у такого підприємства буде спонукати його для розширення 

географічних меж обслуговування, тобто – до збільшення територіального 

сегменту діяльності. 

 Бажання розширити ринковий сегмент обслуговування може призвести 

до «розмивання» обраної стратегії мінімізації витрат. Так, за умов обмеженості 

сегменту реалізації товарів з низькою ціною, підприємство може прийняти 

рішення щодо меншої абсолютизації стратегії мінімізації, зосередивши увагу на 

випуску продукції більш високої якості з відповідною ціною. В цьому випадку 
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виникає питання, а наскільки принциповим є дотримання пріоритетності 

стратегії мінімізації.  

У роботах, присвячених дослідженню стратегій конкуренції, М. Портер 

приходить до висновку, що підприємство може застосовувати лише одну з 

базових стратегій через їх фундаментальну несумісність [7-10]. Для реалізації 

будь-якої стратегії підприємство повинно мобілізувати всі наявні ресурси задля 

підтримання низького рівня собівартості (стратегія мінімізації витрат), або 

забезпечення високої якості продукції (стратегія диференціації). На думку 

дослідника, підприємство може реалізувати й альтернативні стратегії, але для 

цього концентрація ресурсів повинна здійснюватися відповідно до визначених 

напрямів діяльності, а виробництво продукції з різними базовими перевагами, 

зосереджуватись в різних виробничих підрозділах. Тобто має бути створено 

декілька окремих спеціалізованих виробництв, які б реалізували свою 

індивідуальну стратегію, основану на конкурентній перевазі у рівні витрат чи 

диференціації продукції. У такому випадку головним завданням підприємства 

постає координація роботи всіх виробничих підрозділів для більш повного і 

якісного виконання цілей, які стоять перед організацією в цілому. За цих 

обставин, підприємство має перетворитися у корпорацію з певною кількістю 

самостійних структурних підрозділів, які будуть реалізовувати власні 

конкурентні стратегії на окремих ринках. Напрошується висновок, що це може 

стосуватися лише потужних підприємств, які мають достатній ресурсний 

потенціал, а невеликі підприємства, начебто, не мають об’єктивних умов для 

поєднання базових конкурентних стратегій. З огляду на специфіку реалізації і 

споживання товарів повсякденного попиту, такої стратегії можуть 

дотримуватись підприємства, що створили підрозділи з виробництва 

«непрофільної» продукції. 

Проте паралельне використання базових стратегій на основі спеціалізації 

виробничих підрозділів підприємства не єдина можливість поєднання стратегій 

мінімізації витрат і диференціації продукції. Значна частина підприємств здатна 

знайти оптимальне співвідношення між диференціацією і лідерством у 



60 
 
витратах. Все залежить від мети, якої воно прагне досягти. Схильність до 

використання стратегії мінімізації витрат дозволить збільшити абсолютну масу 

прибутку завдяки зростанню обсягів діяльності, завдяки ж стратегії 

диференціації реалізується мета досягнення максимального рівня 

рентабельності за рахунок високого рівня прибутковості на одиницю товару 

при невеликих обсягах діяльності.  

Поєднання базових конкурентних стратегій підприємства у придатному 

для використанні співвідношенні випливає також і з наявності у будь-якого 

товару межі корисності. Якщо підприємство буде сфокусовано на досягненні 

абсолютної унікальності свого продукту, незважаючи на його собівартість, то 

рано чи пізно воно сягне межі, за якою не залишиться споживачів, які будуть 

готові платити за унікальність продукту через невідповідність співвідношення 

корисності і ціни. Тому важливим є знаходження оптимального для даного 

підприємства співвідношення диференціації продукції і мінімізації витрат на її 

виробництво з урахуванням внутрішніх ресурсних можливостей і потенціалу 

ємності ринку (рис.1.2). 
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Рис. 1.2. Матриця вибору конкурентної стратегії підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Зазначені умови є основою для виділення стратегії вибіркової 

продуктової диференціації, яка передбачає поєднання стратегій мінімізації і 

диференціації не на рівні виробничих підрозділів з самостійним управлінням 

господарською діяльністю, а шляхом визначення окремих номенклатурних 

і/або асортиментних позицій, виробництво яких будуть здійснюватися в режимі 

диференційованої продукції. Мова іде про окремі види продукції, які 

відрізняються високою якістю сировини, унікальною рецептурою/технологією, 

новими смаковими якостями, можливо, оригінальною упаковкою тощо. Випуск 

такої, більш дорогої продукції, аж ніяк не суперечить можливості фокусування 

підприємства на виробництві масової продукції і реалізації стратегії мінімізації 

витрат. Зрозуміло, що не кожне підприємство здатне на це. Потрібно створити 

інноваційний вид продукції і забезпечити його ефективне просування на ринок. 

Стратегія вибіркової продуктової диференціації буде ефективною для 

підприємств,  що відчувають потужний конкурентний тиск і намагаються його 

применшити за рахунок продуктових інновацій. Доцільність прикладного 

застосування даної стратегії полягає у підтримання загальної рентабельності 

підприємства, що зосереджено на мінімізації витрат на основну продукцію. Але 

за певних обставин зазначена стратегія здатна принести подвійний ефект. В разі 

високої цінової еластичності закупівлі рітейлерами основної продукції 

підприємства, доцільно знизити ціну її продажу за рахунок отриманого доходу 

від реалізації диференційованих видів продукції і досягти збільшення обсягу 

продажу основної продукції з отриманням додаткового зиску від ефекту 

масштабу. Стратегія вибіркової продуктової диференціації з ціновою 

мінімізацією на основну продукцію буде доцільною в разі перевищення доходу 

від збільшення обсягу продажу основної продукції над доходом від реалізації 

диференційованої продукції. 

 Стратегія фокусної мінімізації стане у нагоді підприємствам, що мають 

високий рівень концентрації виробництва і резерв не використаної потужності, 

діють на ринку з високим значенням його ємності, але з тих чи інших причин 
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не здатні/не зацікавлені у впровадженні диференційованої інноваційної 

продукції. 

Стратегія паралельного застосування мінімізації витрат і диференціації 

продукції буде придатною для великих підприємств, що діють на високо 

конкурентних локальних ринках і шукають можливість бути представленим у 

вузьких сегментах з низькою інтенсивністю конкуренції задля забезпечення 

зростання рентабельності за рахунок випуску диференційованої продукції. 

 Стратегія оптимального співвідношення мінімізації і диференціації -  це 

стратегія для підприємств, які не вважають мінімізацію витрат головним 

джерелом отримання конкурентних переваг. Вони зосереджені на випуску 

продукції високого цінового рівня і відчувають потужний конкурентний вплив 

суперників. Низький рівень ємності основного ринку змушує їх шукати нові 

сегментні ніші, які мають перспективу середньострокового розвитку. 

Розкривши сутність та поліваріантність видів конкурентних стратегій, 

перейдемо до визначення базових положень їх формування та вибору. 

 

 

1.3. Базові положення та концептуальна модель процесів 

формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства 

 

 

За умови поліваріантності конкурентної стратегії підприємства виникає 

необхідність визначення методичних засад процесу її формування, вибору та 

реалізації. Незважаючи на велику кількість досліджень в науковій літературі, 

процедури формування та вибору конкурентної стратегії підприємства не 

отримали однозначного методичного вирішення. Крім того, на багатьох 

вітчизняних підприємствах ще не відбулося в повній мірі переходу до 

формування стратегічного процесу на наукових засадах. З огляду на низький 

рівень розвитку систем стратегічного управління деяких вітчизняних 

підприємств, та з метою формалізації стратегічних процесів, нами 
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запропоновано комплексний підхід до формування та вибору конкурентної 

стратегії, який ґрунтується на наступних наукових принципах (табл.1.4) та 

положеннях: 

Таблиця 1.4 

Загальні наукові принципи формування конкурентної стратегії  

Принцип 
управління 

Основний зміст  принципу 

Принцип 
цілеспрямованості  

Визначає спрямованість конкурентної стратегії, що формується на 
досягнення встановлених конкурентних орієнтирів, пріоритетів та 
стратегічних цілей. При визначенні стратегії конкуренції керівництво 
підприємства повинно чітко бачити кінцеву мету впровадження даної 
стратегії. 

Принцип 
системності  

Системний підхід передбачає врахування всіх взаємозв’язків та 
взаємодій в системі розробки та впровадження конкурентної стратегії, 
зовнішні та внутрішні чинники під час постановки цілей та 
спрямовувати механізми управління на досягнення поставлених цілей.  

Принцип 
підпорядкованості 

Стратегії конкуренції мають бути підпорядкованими корпоративній 
стратегії, окрім випадку, коли корпоративна стратегія і стратегія 
конкуренції збігаються. 

Принцип 
реалістичності  

Передбачає зважену оцінку того, чи можна реалізувати вибрану 
конкурентну стратегію за умов, що склалися, тобто встановлення 
відповідності стратегії наявним і майбутнім можливостям підприємства. 

Принцип 
раціональності 
 

Конкурентна стратегія має передбачає раціональний розподіл ресурсів 
для досягнення встановлених цілей, відповідати наявним ресурсам, 
відповідати досвіду та навичкам персоналу. 

Принцип 
гнучкості 

Передбачає можливість коригування прийнятих стратегічних рішень та 
конфігурації конкурентної стратегії за суттєвих, не передбачених 
раніше, змін зовнішніх чи внутрішніх умов функціонування 
підприємства. 

Принцип 
конкретності 

Конкурентна стратегія повинна передбачати розробку конкретних 
проектів, планів, заходів, що забезпечують її реалізацію. Всі стратегічні 
рішення, прийняті щодо конкурентної стратегії мають бути доведені до 
конкретних виконавців у вигляді затверджених проектів, планів, наказів, 
розпоряджень або інших організаційних документів. 

Принцип 
ефективності  

Вигоди та результати від впровадження конкурентної  стратегії повинні 
перевищувати витрати на її реалізацію. 

Принцип 
зворотнього  
зв’язку  

Кожен стратегічний цикл має завершуватися констатацією фактів 
досягнення стратегічних цілей і надавати інформацію для організації 
ефективної діяльності в межах наступних циклів. 

Принцип участі Участь у процесі розробки та реалізації конкурентної стратегії  повинні 
приймати керівники всіх підрозділів підприємства. Для успішної 
реалізації стратегія повинна схвалюватись персоналом, який задіяний у 
її впровадженні.  

Джерело: узагальнено автором за [32-33,35,53,54] 
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1. Альтернативність вибору конкурентної стратегії. Альтернативність 

виступає як базовий принцип вибору конкурентної стратегії, а сам процес 

формування конкурентної стратегії зводиться до вибору однієї або декількох 

стратегічних альтернатив із певної їх множини. 

2. Залежність конкурентної стратегії від середовища. Зовнішнє та 

внутрішнє середовище діяльності підприємства впливає на вибір оптимальної 

конкурентної стратегії, яка має відповідати рівню динамічності конкурентного 

середовища та ресурсному потенціалу підприємства. 

3. Стратегічне позиціонуванні підприємства в конкурентному середовищі. 

Вибір конкурентної стратегії спирається на домінуючу конкурентну перевагу, 

яку підприємство здатне сформувати та втримати в плановій перспективі, на 

основі якої можуть бути окреслені основні стратегічні цілі в розрізі продуктів 

та ринків, визначена індивідуальна конфігурація оптимальної конкурентної 

стратегії підприємства. 

На основі використання базових положень загальнонаукових та 

дисциплінарних методологій (загальної теорії управління, системного аналізу, 

стратегічного управління, синтезу надбань економічних наук), важаємо, що 

найбільш логічною є наступна послідовність формування, вибору та реалізації 

конкурентної стратегії підприємства: 

 1) цілевстановлення та діагностування середовища підприємства, 

основним призначенням якого є виявлення іманентних характеристик 

підприємства та діагностування його конкурентного оточення; 

2) формування варіантів конкурентної стратегії підприємства та вибір 

оптимального варіанту; 

 3) декомпозиція вибраного варіанту конкурентної стратегії, що передбачає 

визначення його змісту та конфігурації; 

 4) реалізація, моніторинг, коригування конкурентної стратегії 

підприємства (рис.1.3).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Рис. 1.3. Концептуальна модель процесів формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії підприємства (КСП)  
        Джерело: розроблено автором
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ні, або частково 
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Загальний процес формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства можна декомпонувати на відповідні субпроцеси (табл.1.5). До 

ключових субпроцесів відносяться: уточнення загальних стратегічних цілей, 

діагностування зовнішнього середовища, діагностування внутрішнього 

середовища, встановлення цілей конкурентної стратегії, визначення критеріїв 

вибору оптимального варіанту конкурентної стратегії, визначення обмежень 

щодо вибору конкурентної стратегії, розробка варіантів конкурентної стратегії 

та визначення можливих результатів їх реалізації, вибір оптимального варіанту 

конкурентної стратегії за визначеними критеріями, деталізація змісту та 

конфігурації вибраної конкурентної стратегії, взаємоузгодження 

функціональних стратегій з конкурентною, підготовка до реалізації вибраної 

конкурентної стратегії, її реалізація, оцінювання результатів впровадження 

конкурентної стратегії підприємства. 

І етап. Цілевстановлення та діагностування середовища 

підприємства. Цей етап передбачає уточнення (встановлення) загальних 

стратегічних цілей розвитку підприємства; діагностування зовнішнього 

середовища та конкурентного простору; діагностування внутрішнього 

середовища та конкурентного потенціалу; встановлення цілей конкурентної 

стратегії. 

Відповідно до загальноприйнятої процедури формування стратегічного 

портфелю підприємства, цільові орієнтири для прийняття ключових 

стратегічних конкурентних рішень визначаються загальною стратегією 

розвитку. Саме загальна стратегія слугує вихідною точкою для встановлення 

стратегічних цілей підприємства у сфері конкуренції та формування 

конкурентної стратегії. Концептуалізація стратегічних намірів розвитку бізнесу 

потребує уточнення поточної й бажаної стратегічних позицій підприємства, 

забезпечення чіткого розуміння менеджментом місії підприємства, 

інформування персоналу щодо довгострокових намірів, що є мотивуючим 

фактором досягнення стратегічних цілей підприємства та наддасть можливість 

приймати якісні управлінські рішення.  
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Таблиця 1.5  

Субпроцеси формування, вибору та реалізації конкурентної 

  стратегії підприємства (КСП) 

Назва 
субпроцесу  

Зміст субпроцесу Інструментарій 

1.Цілевстановлення та діагностування середовища підприємства 

Уточнення 
загальних 
стратегічних цілей 
підприємства 

 

Ідентифікація місії та цілей розвитку 
підприємства. Концептуалізація 
стратегічних намірів підприємства та  
загальної стратегії розвитку. Визначення 
конкурентних цілей бізнесу з 
врахуванням місії, стратегічної 
ідентифікації та довгострокових намірів 
підприємства 

Стратегічна ідентифікація 
підприємства, модель 
«дерево цілей», модель 
системи стратегічного 
процесу 

Діагностика 
зовнішнього 
середовища 
підприємства 

Вивчення ступеня визначеності, 
динамічності зовнішнього конкурентного 
середовища з метою визначення 
можливостей та загроз розробки стратегії 
конкуренції підприємства. Опис 
контекстуальних умов розробки 
конкурентної стратегії. Визначення 
активності ринкової поведінки 
підприємств в конкурентному 
середовищі. Оцінювання стратегічної 
позиції та зовнішніх конкурентних 
переваг підприємства. 

Модель п’яти  
конкурентних сил, карта 
стратегічних груп, 
конкурентна карта ринку, 
конкурентний 
(стратегічний) профіль 
компанії, стратегічна 
канва галузі, аналіз 
ринкової небезпечності 
конкурентна 

Діагностика 
внутрішнього 
середовища 
підприємства 

Оцінювання ресурсного стратегічного 
потенціалу. Аналіз ключових 
компетенцій, структури стратегічного 
потенціалу, можливостей розширення 
ресурсів підприємства. Оцінювання 
внутрішніх конкурентних переваг 
підприємства. 

Експертний аналіз, VRIO-
аналіз, ідентифікація 
ресурсів за методом 
Р.Гранта, аналіз ресурсів і 
здатностей компанії за 
методом Д. Барни, аналіз 
ланцюжку створення 
цінності. 

Встановлення цілей 
конкурентної 
стратегії 
підприємства 

Встановлення цілей конкурентної 
стратегії в контексті досягнення 
стратегічних цілей підприємства, 
встановлених відповідно до обраної 
загальної стратегії розвитку. Визначення 
критеріїв  результативності стратегії. 

SMART-критерії для 
встановлення цілей. 
Стратегічні карти, 
система збалансованих 
показників. 

2. Формування варіантів конкурентної стратегії підприємства та  
вибір оптимального варіанту 

Визначення 
критеріїв вибору 
оптимального 
варіанту  КСП 

Розроблення критеріїв вибору 
оптимального варіанту  КСП 

Розроблення критеріїв 
вибору оптимального 
варіанту  КСП 
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Продовження табл. 1.5 

Назва  Зміст субпроцесу Інструментарій 
Визначення обмежень 
щодо вибору КСП  

Визначення зовнішніх та внутрішніх 
обмежень щодо вибору конкурентної 
стратегії  підприємства. 

Методи експертного 
аналізу 

Розробка варіантів 
КСП та визначення 
можливих 
результатів їх 
реалізації 

Формування стратегічних альтернатив у 
відповідності до визначених обмежень. 
Прогнозна оцінка результатів 
впровадження стратегічних альтернатив 
за визначеними критеріями 
результативності.   

Методи прогнозування, 
моделювання, оцінки 
наслідків, розробки 
сценаріїв 
 

Вибір оптимального 
варіанту КСП за 
визначеними 
критеріями 

Вибір оптимального варіанту 
конкурентної стратегії підприємства з 
визначених стратегічних альтернатив.  

Методики вибору 
оптимальної стратегічної 
альтернативи 

3. Декомпозиція вибраного варіанту конкурентної стратегії підприємства 
Деталізація змісту та 
конфігурації вибраної 
КСП 

Формулювання змісту конкурентної  
стратегії через ключові управлінські 
рішення 

Матриці вибору базової 
конкурентної стратегії 
підприємства 

Взаємоузгодження 
функціональних 
стратегій з КСП 

Гармонізації конкурентної  стратегії з 
визначеними функціональними 
стратегіями. Аналіз готовності 
підприємства до впровадження 
конкурентної стратегії за основними 
функціональними сферами управління. 

Модель «дерево цілей», 
управління стратегічним 
портфелем, розподіл 
функціональних 
обов’язків 

Підготовка до 
реалізації вибраної 
конкурентної 
стратегії 
підприємства 

Визначення напрямів для інвестицій та 
проектів, які допоможуть підприємству 
досягнути своїх цілей. Доведення цілей 
стратегії до відома персоналу і розподіл 
відповідальності за досягнення її 
результатів. 

Проектний менеджмент, 
розподіл функціональних 
обов’язків  

4. Реалізація, моніторинг, коригування конкурентної стратегії підприємства 
Реалізація вибраної 
конкурентної 
стратегії 
підприємства  

Планування, виконання, контроль 
проектів, необхідних для досягнення 
цілей конкурентної стратегії  
підприємства. Моніторинг і постійна 
синхронізація проектів з конкурентною 
стратегією. Вдосконалення бізнес-
процесів у ланцюгу вартості. 

Методика проектного 
управління (РМВОК). 
Управління портфелем 
проектів. Управління 
стратегічними змінами. 

Оцінювання 
результатів 
впровадження КСП 

Моніторинг і постійний контроль 
впровадження конкурентної стратегії. 
Оцінка результативності конкурентної 
стратегії відповідно до визначених 
планових показників результативності 
конкурентної стратегії. 

Система збалансованих 
показників (BSC). Оцінка 
конкурентного статусу 
підприємства. 

Джерело: сформовано автором 

Діагностування зовнішнього середовища підприємства передбачає 

визначення конкурентного простору розвитку підприємства, аналіз загальних 
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тенденцій на ринку (галузі), визначення ключових факторів успіху 

підприємства та його слабких місць у конкурентній боротьбі, визначення 

наявних конкурентних переваг та можливостей формування нових, детальний 

аналіз конкурентів та їх поведінки, ціннісний аналіз потреб споживачів. 

Основним завданням цього процесу в контексті формування успішної 

конкурентної стратегії є виявлення потенційних джерел та способів набуття 

(утримання) конкурентних переваг та сфер створення споживчої цінності.  

Методологічною основою проведення діагностики конкурентного, 

зовнішнього середовища є методи аналізу, моделювання, прогнозування, 

оцінки наслідків та експертні методи. Також сучасна методологія стратегічного 

аналізу пропонує широкий вибір методичних інструментів аналізу. При 

дослідженні конкурентного середовища підприємства доцільно застосування 

таких методичних інструментів як модель п’яти конкурентних сил М. Портера, 

карта стратегічних груп, конкурентна карта ринку, конкурентний 

(стратегічний) профіль компанії, стратегічна канва галузі, аналіз ринкової 

небезпечності конкурентна та інших. 

Діагностування внутрішнього середовища підприємства передбачає 

ідентифікацію та аналіз стратегічних активів, ресурсів та ключових 

компетенцій підприємства. Внутрішнє середовище підприємства є сферою, що 

найбільш підпадає під регулювання з боку організації, тому важливим є 

формування такої конкурентної стратегії, яка б повністю враховувала 

внутрішні можливості та обмеження. Основним завданням цього процесу в 

контексті формування успішної конкурентної стратегії є виявлення внутрішніх 

джерел та резервів набуття конкурентних переваг. При дослідженні 

внутрішнього середовища підприємства доцільно застосування таких 

методичних інструментів як: VRIO-аналіз, ідентифікація ресурсів за методом Р. 

Гранта, аналіз ресурсів і здатностей компанії за методом Д. Барни, аналіз 

ланцюгу створення цінності та інших. 

Встановлення цілей конкурентної стратегії передбачає трансформацію 

конкурентних намірів підприємства за результатами стратегічного аналізу у 
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відповідні стратегічні цілі. Встановлення довгострокових цілей гарантує чітке 

та ґрунтовне розуміння змісту формування конкурентної стратегії підприєм-

ства. Цілі у сфері конкуренції завжди підпорядковані загальній стратегічній 

меті діяльності підприємства.  

Система цілей підприємства у контексті його конкурентної стратегії  

може включати різні цільові настанови, які наведені в табл.1.6. Стратегічні цілі 

повинні бути реальними, конкретними, досяжними, погодженими, 

віддзеркалювати орієнтацію на результат, бути однозначними для сприйняття 

та обґрунтованими, характеризуватися вимірюваністю з визначенням 

кількісних критеріїв, що свідчать про досяжність цілі, а також відповідати 

певним показникам (критеріям), які є індикаторами рівня досягнення 

стратегічних цілей та можуть бути представлені системою цільових показників.  

Таблиця 1.6   

Основні цільові настанови конкурентної стратегії підприємства 

Контекст Цільові настанови 

Фінансовий Підвищення ефективності діяльності підприємства, 
підвищення прибутковості діяльності підприємства, 
збільшення вартості (ринкової, акціонерної) підприємства, 
забезпечення фінансової стійкості підприємства, зниження 
витрат тощо.  

Ринковий Посилення (утримання) ринкових позицій; збільшення 
(утримання) ринкової влади, залучення нових клієнтів, 
збільшення рівня задоволеності клієнтів (споживачів), 
збільшення рівня лояльності споживачів тощо. 

Операційний  Покращення якості продукції (послуг); скорочення часу 
виконання замовлення; підвищення рівня технологічності 
виробництва, забезпечення ритмічності виробництва тощо. 

Соціальний 
 

Формування іміджу соціально-відповідальної компанії, 
підвищення мотивації персоналу підприємства; підвищення 
корпоративної соціальної відповідальності тощо.  

Джерело: сформовано автором 
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ІІ етап. Формування варіантів конкурентної стратегії підприємства 

та вибір оптимального варіанту. Цей етап передбачає розроблення критеріїв 

вибору оптимального варіанту стратегії; визначення обмежень щодо вибору 

стратегії; розроблення варіантів стратегії та визначення можливих результатів 

їх реалізації; вибір оптимального варіанту конкурентної стратегії. Оскільки, 

відповідно до зазначених вище базових положень, вибір конкурентної стратегії 

підприємства має спиратися на домінуючу конкурентну перевагу, можна 

виділити базові та гібридні конкурентні стратегії, що є основними 

стратегічними альтернативами при виборі оптимальної  стратегії (рис.1.2). До 

таких конкурентних стратегій відносяться базові  стратегії мінімізації витрат та 

диференціації (широкої або сфокусованої), гібридні стратегії  паралельного 

застосування мінімізації витрат і диференціації, вибіркової продуктової 

диференціації, які були нами описані в попередньому пункті дисертації. 

Оцінювання стратегічних альтернатив потрібно проводити, насамперед, 

за критеріями забезпечення досягнення поставлених цілей, тобто 

результативністю стратегічної альтернативи, відповідності умовам 

конкурентного середовища (володіння достатнім рівнем гнучкості для 

реалізації), відповідності умовам внутрішнього середовища організації 

(наявним ресурсам, компетенціям, потенціалу, можливостям) та прийнятності 

ризику. Критеріями встановлення результативності стратегічних альтернатив 

прийнято вважати найбільш значущі характеристики, відповідно до 

визначеного стану яких має здійснюватися оцінка отриманих результатів від 

реалізації визначеної стратегії.  

Результативність стратегічних альтернатив конкурентної стратегії може 

бути виміряна за допомогою різних показників (метрик): якісних і/або 

кількісних, фінансових і/або нефінансових, абсолютних і/або відносних. 

Методологічною основою формування системи оцінки результативності 

конкурентної стратегії можуть бути такі системи стратегічного вимірювання 

результативності як система збалансованих показників (ВSС), система 
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показників відповідальності (АSС), піраміда результативності К. Мак Нейра, 

ключові показники результативності (КРІ) тощо. 

Вибір конкурентної стратегії  підприємства має обмеження об’єктивного 

характеру, які можуть змінюватися в процесі формування конкурентних 

переваг для новоутворених підприємств. До таких обмежень, на наш погляд, 

відносяться розмір підприємства, ринкова позиція підприємства, фаза 

життєвого циклу підприємства (галузі). 

Вибір оптимальної конкурентної стратегії підприємства залежить також 

від багатьох чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, що передбачає 

визначення системи внутрішніх і зовнішніх критеріїв. До ключових внутрішніх 

критерії, на наш погляд, слід віднести:  

- потенціал впровадження диференційованої інноваційної 

продукції, 

- максимальний рівень виробничої потужності,  

- рівень завантаження виробничої потужностей. 

До зовнішніх критеріїв відносяться:  

- рівень цінової еластичності закупівель продукції контрагентами,  

- інтенсивність конкуренції на ринку основної продукції,  

- ємність ринку. 

Критерій потенціалу впровадження диференційованої інноваційної 

продукції є свідчення готовності підприємства до розробки нових видів 

продукції високої якості, що здатні підвищити рентабельність підприємства, 

що фокусується на виробництві масової продукції. Виробничі потужності як 

критерій вибору конкурентної стратегії підприємства вказує на виправданість 

фокусування на мінімізації витрат. В разі обмеженості виробничих 

потужностей слід шукати вихід у тій чи іншій формі диференціації продукції. 

Приблизне те ж значення має і критерій завантаженості потужностей, з тією 

лише різницею, що він визначає резервні можливості збільшення обсягу 

діяльності підприємства. 
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Врахування критерію цінової еластичності закупівель продукції 

контрагентами важливий при орієнтації на стратегію вибіркової асортиментної 

диференціації з ціновою мінімізацією на основну продукцію. Висока цінова 

еластичність закупівель робить виправданим інвестування прибутку від 

реалізації диференційованої продукції на розширення випуску продукції 

основного асортименту. Критерій інтенсивності конкуренції на ринку основної 

продукції визначає доцільність застосування гібридних стратегій мінімізації. 

Стратегія фокусної мінімізації буде ефективною при будь-якому рівні 

інтенсивності ринкової конкуренції. Критерій ємності ринку вказує на 

придатність конкурентної стратегії в разі, коли бажане зростання обсягів 

діяльності підприємства є реальним з огляду на об’єктивні причини. 

 Запропоновані критерії вибору оптимальної конкурентної стратегії 

підприємства дозволяють диференціювати  значення відповідних показників, 

які слід враховувати при виборі конкурентної стратегії підприємства (табл.1.7). 

Актуальність та значимість запропонованих критеріїв може змінюватися, тому 

незаперечною умовою вибору конкурентної стратегії, її можливої 

трансформації, забезпечення процесу реалізації розробленої стратегії є 

ідентифікація, аналіз і прогнозування змін у зовнішньому і внутрішньому 

середовищі досліджуваного підприємства. 

ІІІ етап. Декомпозиція вибраного варіанту конкурентної стратегії.  

На цьому етапі здійснюється формулювання (уточнення) змісту та конфігурації 

вибраної конкурентної стратегії підприємства, її взаємоузгодження з 

функціональними стратегіями та проводиться підготовка до реалізації стратегії. 

Формулювання змісту конкурентної стратегії, передбачає визначення ключових 

управлінських рішень в сфері конкуренції. Такими стратегічними рішеннями, 

на наш погляд, є:  рішення щодо базових конкурентних переваг, джерел набуття 

(утримання) конкурентних переваг, способів набуття (утримання) 

конкурентних переваг, рішення щодо моделі конкурентної поведінки, тактики 

конкурентних дій, рішення щодо ключових ринків, ключових продуктів та 

ключових споживачів (табл. 1.8) 
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Таблиця 1.7 

Критерії вибору конкурентної стратегії підприємства  

 
Види стратегії 

Показники* 

зовнішні  внутрішні 

Ец Ік Єр Кв Пз Пі 

Фокусна мінімізація - - Єрв Квв Пзн Пін 

Паралельнє застосування 
мінімізації і 
диференціації 

- Ікв Єрв Квв Пзн Пів 

Оптимізація 
співвідношення 
мінімізації і 
диференціації 

- Ікв Єрн - - Пін 

Вибіркова продуктова 
диференціація продукції 

- Ікв - - Пзв Пів 

Вибіркова продуктова 
диференціація з ціновою 
мінімізацією на основну 
продукцію 

Ецв Ікв Єрв Квв Пзн Пів 

Умовні позначення: 
Ец - цінова еластичність закупівель продукції контрагентами (Ецв – висока; Ецн –  низька); 
Ік - інтенсивність конкуренції на ринку основної продукції (Ікв – висока; Ікн –  низька); 
Єр - ємність ринку (Єрв – висока; Єрн – низька); 
Кв – рівень виробничих потужностей ( Квв – високий; Квн – низький); 
Пз - завантаженість виробничих потужностей (Пзв – висока; Пзн – низька); 
Пі - потенціал впровадження диференційованої інноваційної продукції (Пів – високий; Пін –
низький). 

Джерело: сформовано автором 

 

Підготовка до реалізації конкурентної стратегії передбачає визначення 

проектних ініціатив, які необхідні для імплементації цієї стратегії в систему 

стратегічного та оперативного управління підприємством. Такі проектні 

ініціативи можуть бути пов’язані з розробкою нових продуктів, виходом 

підприємства на нові ринки, розвитком бренду, вдосконалення бізнес-процесів 

в ланцюжку створення споживчої цінності тощо.  
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Таблиця 1.8 

Формулювання змісту конкурентної стратегії підприємства 

Ключові 
управлінські 

рішення 

 
Можливі основні альтернативи вибору 

1. Рішення щодо 
базових 
конкурентних 
переваг 

1.1. Низька ціна продуктів (здатність фірми розроблять, випускати і 
продавати товари або послуги за нижчою ціною, ніж у конкурентів. 
1.2. Диференціація продуктів (здатність пропонувати інноваційні товари 
або послуги більш високої якості, з особливими споживчими 
властивостями, з широкими можливостями післяпродажного 
обслуговування тощо за вищою ціною, ніж у конкурентів). 
1.3. Висока споживча цінність продукту (здатність фірми розроблять, 
випускати і продавати якісні або унікальні товари за нижчою ціною, ніж у 
конкурентів). 

2. Рішення щодо 
джерел набуття 
конкурентних 
переваг 

2.1. Зовнішні джерела (володіння великою часткою ринку, виключний 
доступ до ресурсів, виключний доступ до споживачів, обмеження дій 
конкурентів, тощо). 
2.2. Внутрішні джерела (володіння унікальними матеріальними та 
нематеріальними активами і ресурсами, унікальними компетенціями та 
динамічними здатностями, тощо). 

3. Рішення щодо 
способів набуття 
конкурентних 
переваг 

3.1. Традиційний спосіб (швидка адаптація до конкурентного 
середовища, швидка адаптацію до зміни потреб споживачів, 
вишукування слабких місць у позиціях конкурентів). 
3.2. Інновації (пошук нових можливостей, співконкуренцію, 
використання «позаконкурентних» технологій). 
3.3. Імітація (копіювання найкращого досвіду серед собі подібних). 

4. Рішення щодо 
пріоритетної 
конкурентної 
поведінки 

4.1. Реактивна поведінка (підприємство переважно реагує на поведінку 
конкурентів на основі аналізу їх стратегічних намірів та дій). 
4.2. Проактивна поведінка (формування нової власної манери 
стратегічних дій). 

5. Рішення щодо 
тактики 
конкурентних дій 

5.1. Наступ (розширення ринку, захоплення зайнятої суперниками  
частки ринку чи сегменту ринку). 
5.2. Оборона (збереження досягнутого рівня або контрольоване 
зменшення ринкової частки підприємства до встановленого рівня). 

6. Рішення щодо 
вибору ключових 
ринків 

6.1. Існуючий ринок/сегмент (розширення місткості існуючого ринку, 
розвиток можливостей підприємства  на існуючому ринку збуту). 
6.2. Новий ринок/сегмент (вихід на нові ринки з існуючими товарами, 
вихід на нові ринки/сегменти з новим продуктом. 

7. Рішення щодо 
ключових 
споживачів 

7.1. Індивідуальний споживач (задоволення індивідуальних потреб 
окремих покупців чи групи споживачів, часткове охоплення ринку). 
7.2. Масовий споживач (повне охоплення ринку, задоволення 
стандартних потреб більшості покупців на цільовому ринку). 

8. Рішення щодо 
ключових 
продуктів 

8.1. Існуючий продукт (стандартний продукт, оптимізація існуючого 
асортименту продукції підприємства). 
8.2. Новий продукт (інноваційний продукт, зміна структури 
продуктового портфелю  підприємства). 

Джерело: розроблено автором 
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Потрібно зазначити, що реалізація конкурентної стратегії може відбуватися 

на основі як проектного так і процесного управлінського підходу. Але на наш 

погляд, сучасні вимоги бізнесу до стратегічних рішень з метою забезпечення їх 

гнучкості, адаптивності, здатності до швидких та результативних дій, 

обумовлюють необхідність використання саме проектного підходу. Проектне 

управління сьогодні виступає як ефективний інструмент формування та 

реалізації стратегічних рішень оскільки, інтегрує в собі методики, підходи та 

інструменти стратегічного управління, управління змінами, управління 

персоналом та фінансами, якістю та строками, ризиками та комунікаціями. 

Проектний підхід дозволяє підвищити ефективність реалізація 

конкурентної стратегії за рахунок  підвищення швидкості досягнення 

стратегічних цілей, скорочення витрат для досягнення визначених результатів,  

підвищення якості забезпечення досягнення цілей, налагодження комунікацій, 

формування гнучкої адаптивної системи управління змінами. Саме проектний 

підхід дозволяє забезпечити перетворення стратегії в реальні управлінські дії – 

проекти, які мають забезпечити отримання бажаних стратегічних результатів у 

встановлені терміни з обмеженим ресурсами та бюджетом. 

ІV етап. Реалізація, моніторинг, коригування конкурентної стратегії 

підприємства. Цей етап передбачає реалізацію обраної конкурентної стратегії у 

вигляді відповідних планів і проектів та оцінювання її результативності. На 

практиці підприємства досить часто стикаються із найбільшими труднощами 

саме під час реалізації стратегії: помітний серйозний розрив між стратегічними 

цілями і щоденними діями співробітників, між баченням вищого керівництва й 

ініціативами, що починаються на нижчому рівні управління. 

Контроль реалізації конкурентної стратегії передбачає систематичний 

моніторинг процесів впровадження конкурентної стратегії для визначення 

ступеню досягнення стратегічних цілей підприємства, необхідності 

коригування стратегії та оцінки її результативності. Контроль за 

впровадженням конкурентної стратегії має бути зосереджений в двох напрямах: 

контроль за діяльністю, проектами, бізнес-процесами, що забезпечують 
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реалізацію стратегії; моніторинг конкурентного середовища, зміна якого може 

обумовити доцільність коригування стратегії. 

Моніторинг реалізації конкурентної стратегії здійснюють з метою 

забезпечення менеджменту підприємства даними, що підтверджують чи 

спростовують наявність прогресу в досягненні цілей та реалізації завдань 

стратегії. Іншими словами, це процес регулярного збору та фіксації даних про 

ключові елементи реалізації стратегії протягом періоду її впровадження задля 

визначення проміжних та остаточних результатів, своєчасного виявлення 

проблем та відхилень від намічених результатів і здійснення необхідних 

коригувань, забезпечення ефективного використання ресурсів, мінімізації 

ризиків та негативних наслідків тощо.  

На основі критеріїв результативності відбувається контроль за 

виконанням цілей стратегії, управління цим процесом, здійснюється оцінка 

ефективності використання ресурсів та рівень досягнення визначених цілей. 

Основними вимогами до системи вимірників результативності реалізації 

конкурентної стратегії є її інформаційна повнота, надійність даних та їх 

значущість для осіб, що приймають рішення щодо зміни стратегії підприємства, 

а також повторюваність вихідних даних, що надає можливість регулярно 

поновлювати інформацію. Визначення результатів впровадження конкурентної 

стратегії має базуватися на принципах: 

 комплексності – визначення результативності стратегії слід будувати на 

системному підході з урахуванням зв’язків між усіма складовими та 

управлінськими процесами; 

 прозорості – система визначення результативності стратегії має бути 

відкрита, що забезпечить зрозумілість результатів усім працівникам та 

можливість здійснення контролю; 

 інтегрованості – процеси вимірювання результативності стратегії має 

бути частиною інформаційної системи підприємства, тобто будуватися на 

використанні інформації, яка збирається існуючою інформаційною 

системою; 
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 часової орієнтованості – вимірювання результативності стратегії повинне 

бути визначене у часі і прив’язане до визначених часових горизонтів 

оцінки. 

У результаті проведення процедур контролю впровадження конкурентної 

стратегії та оцінки її результативності, формується висновок про успішність 

обраної стратегії, який можна звести до трьох варіантів: продовження 

впровадження стратегії в її визначеній конфігурації, коригування стратегії 

(часткова зміна конфігурації), перегляд стратегії (повна зміни конфігурації). 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Систематизація напрацювань вітчизняних і зарубіжних вчених щодо 

понятійно-категоріального апарату предметного поля дослідження, а також 

методичних основ формування та вибору конкурентної стратегії підприємства 

дозволили зробити такі висновки: 

1. Вкрай важливим чинником ринкового успіху будь-якого підприємства 

є його конкурентна стратегія. Конкурентна стратегія є  управлінським засобом 

досягнення комплексу конкурентних переваг, що мають забезпечити 

досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Це 

актуалізує необхідність проведення досліджень проблематики її формування та 

вибору з метою досягнення нових наукових результатів, які 

впроваджуватимуться в організаційно-управлінську діяльність вітчизняних 

підприємств.  

2. Сучасна теорія стратегічного управління підприємством 

характеризується значним концептуальним плюралізмом щодо побудови 

стратегічного процесу в організаціях. Різноманітність існуючих стратегічних 

підходів обумовлює відповідну поліваріантність змісту і форми стратегій 
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підприємства в цілому та конкурентної стратегії зокрема, особливо в 

динамічних ринкових умовах господарювання.  

3. Поліварвантність конкурентних стратегій обумовлена практично 

безмежною кількістю можливих стратегічних цілей та багатоваріантністю умов та 

засобів їх досягнення.  Систематизація та узагальнення наукових поглядів щодо 

видів конкурентних стратегій підприємства дозволили виявити значну кількість 

класифікаційних ознак та різновидів КСП. Розширена автором класифікація 

конкурентних стратегій за такими ознаками як локалізація конкурентної 

активності та рівень формалізації сприяє поглибленню стратегічного аналізу та 

урахуванню різноманітності змісту та форми конкурентної стратегії в процесі її 

формування та вибору.   

4. Запропоновано підхід до вибору конкурентної стратегії підприємства за 

критеріями: «рівень продуктових/технологічних інновацій» та «рівень попиту 

на ринку», який передбачає можливість вибору гібридних стратегій 

конкуренції. Здійснено концептуальне обґрунтування гібридної стратегії 

вибіркової продуктової диференціації, яка скерована на  підтримання 

рентабельності підприємства за рахунок виробництва окремих видів продукції 

підвищеної якості з відповідною ціною, що дозволяє знизити оптову ціну 

реалізації основної продукції і досягти більшої ефективності виробничої 

діяльності за рахунок ефекту масштабу. 

5. На основі використання базових положень загальнонаукових та 

дисциплінарних методологій сформульовано базові засади та побудована 

концептуальна модель процесів формування, вибору і реалізації конкурентної 

стратегії підприємства, які представлені у вигляді взаємозв’язку визначених 

субпроцесів, що дозволяють підвищити результативність досягнення 

стратегічних цілей підприємства шляхом посилення дієвості його стратегічного 

процесу. Модель представлена у вигляді взаємозв’язку таких субпроцесів: 

уточнення (становлення) загальних стратегічних цілей розвитку підприємства, 

діагностування зовнішнього середовища та конкурентного простору, 

діагностування внутрішнього середовища та конкурентного потенціалу, 
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встановлення цілей конкурентної стратегії, розроблення критеріїв вибору 

конкурентної стратегії, вибір оптимальної конкурентної стратегії, визначення 

змісту та конфігурації стратегії, визначення індикаторів та показників 

результативності стратегії, планування впровадження стратегії, реалізація 

проектів, контроль впровадження стратегії, оцінка результативності 

конкурентної стратегії. 

6. Визначено зовнішні та внутрішні фактори, які здатні впливати на вибір 

конкурентної стратегії підприємства, серед яких: рівень цінової еластичності 

закупівель продукції контрагентами,  інтенсивність конкуренції на ринку 

основної продукції, ємність ринку; рівень виробничих потужностей, рівень 

завантаження виробничих потужностей,  потенціал впровадження 

диференційованої інноваційної продукції. 

 

Основні результати розділу 1 дисертації опубліковані у наукових працях 

автора [57-65].  

 

 

  



81 
 

РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТУВАННЯ ГАЛУЗІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОНКУРЕНТНИХ 

СТРАТЕГІЙ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Узагальнююча характеристика хлібопекарської галузі України та 

оцінка її економічного стану 

 

 

Вибір конкурентної стратегії підприємства потребує ретельного 

дослідження його зовнішнього середовища, а саме сукупності зовнішніх 

стосовно підприємства чинників, які впливають на його конкурентну поведінку 

в галузі. Проведемо аналіз зовнішнього середовища хлібопекарських 

підприємств з метою визначення ключових факторів і тенденцій, які впливають 

на інтенсивність та динаміку конкуренції в галузі та на формування їх 

конкурентної стратегії. 

Хлібопекарна галузь України є однією з провідних галузей харчової 

промисловості України, призначенням якої є безперебійне виробництво 

соціально значущих товарів повсякденного попиту. Хлібопекарські 

підприємства, основними видами діяльності яких є виробництво хліба та 

хлібобулочних виробів; а також борошняних та кондитерських виробів 

нетривалого зберігання (КВЕД 10.71) мають певні  особливості стратегічного 

розвитку, обумовлені  специфікою процесу реалізації і споживання їхньої 

продукції та своєрідним характером конкурентних відносин на ринку.  В 

переважній більшості вони пов’язані з об’єктивними умовами, які слід 

враховувати при здійсненні управлінської діяльності. Найбільше значення тут 

мають специфічні умови процесу реалізації хлібопекарської продукції, що, як 

правило, безпосередньо направляється до роздрібної торговельної мережі для 

продажу кінцевому споживачу. 
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Згідно загальноприйнятої у вітчизняному маркетингу класифікації 

товарів, хліб та хлібобулочні вироби відносяться до споживчих товарів, які за 

характером кінцевого споживання поділяють на товари повсякденного попиту, 

товари попереднього вибору та товари особливого попиту (табл.2.1). До складу 

товарів повсякденного попиту входять товари, які швидко реалізуються, 

коштують відносно дешево та використовуються протягом обмеженого 

часового проміжку. При цьому короткий термін придатності є наслідком двох 

причин: швидкого споживання та/або швидкого псування. Відповідно, 

переважну частину товарів повсякденного попиту, серед яких хліб та 

хлібопродукти, відносять до сектора споживчих товарів, що швидко 

реалізуються (англ. FMCG – Fast moving consumer goods). 

Таблиця 2.1 

Характеристика основних груп споживчих товарів  

Критерії 
порівняння 

Товари 
повсякденного 

попиту 
попереднього 

вибору 
особливого попиту 

Термін 
використання 

короткий довгий довгий 

Доступність 
покупки 

висока середня низька 

Частота покупки  висока середня низька 
Ціна  низька середня висока 
Обсяги однієї 
покупки в  
грошовому виразі 

незначний незначний/ 
значний 

значний 

Рівень 
стандартизації 

високий середній низький (унікальні 
товари) 

Кількість 
споживачів  

велика середня низька 

Процес покупки простий, не 
потребує 
попереднього 
планування 

необхідне 
попереднє 
планування 
покупки 

складний, потребує 
попереднього 
планування 

Джерело: уточнено автором за [66] 

 

Найсуттєвішими характеристики товарів повсякденного попиту є: 

відносно високий рівень постійного попиту, низька еластичність кінцевого 
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попиту (особливо для товарів першої необхідності); відносно невисока ціна 

продукції  (через невисоку ціну споживачі купують товар практично відразу без 

тривалих роздумів, витрачаючи мінімум часу на прийняття рішення); висока 

частота придбання (споживачі або щоденно, або досить регулярно купують дані 

продукти); високий рівень стандартизації товарів (обмережені можливості 

диференціації товарів); швидкий товарообіг товарів через обмежений строк 

споживання/використання більшості товарів повсякденного попиту [66]. 

За життєвим циклом вітчизняна хлібопекарська галузь знаходиться на 

етапі зрілості, проте останніми роками офіційні обсяги виробництва хліба 

постійно знижуються. За даними Державної служби статистики в період з 2011 

– 2018 років обсяг промислового виробництва скоротився більш ніж  40% з 1,8 

млн. т до 1,1 млн. т (табл. 2.2). Зниження обсягів промислового виробництва 

хліба та хлібобулочних продуктів в Україні спостерігається більше двох 

десятиліть. Якщо в 1991 р. за даними Державної служби статистики 

виготовлялося більше 6,7 млн. тон хліба й хлібобулочних виробів, то за останні 

25 років обсяги промислового виробництва скоротилися в п’ять разів до 1,1 

млн. т. на рік в 2018 році [67]. 

Таблиця 2.2 

Обсяги промислового виробництва хліба та хлібобулочних виробів 

нетривалого зберігання в 2011-2018 рр. 

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Обсяг виробництва хліба 
та хлібобулочних виробів 
нетривалого зберігання, 
тис. т 

1808 1763 1686 1561 1357 1232 1160 1050 

Темп зміни обсягу 
виробництва, до 
попереднього року 

0,99 0,98 0,96 0,93 0,87 0,91 0,94 0,92 

Джерело:  [67-75] 

Основними чинниками зниження промислових обсягів виробництва хліба 

та хлібобулочних виробів в Україні є наступні фактори:  
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1. Скорочення кількості потенційних споживачів за рахунок скорочення 

чисельності населення країни. За даними  Державної служби статистики з 1991 

року до 2018 року населення України скоротилося на 18,2% з 51,6 млн. людей 

до 42,2 млн. чоловік [68]. 

2. Зміна смаків споживачів та появою трендів здорового способу життя та 

здорового харчування, що лімітують щоденне споживання хліба та 

хлібобулочних виробів, завдяки чому відбувається перерозподіл доходів в бік 

інших продуктів харчування – фруктів, овочів, молочних продуктів, м’яса, риби 

тощо. 

3. Адміністративне регулювання галузі протягом 1996 – 2016 рр., яке 

обмежувало ринкове ціноутворення, рентабельність виробництва і продажу 

хліба [76].  До 2017 року здійснювалось державне регулювання граничної 

торговельної (постачальницько-збутова) надбавки до оптової ціни виробника на 

хліб, яка становила не вище 15% без урахування витрат на транспортування в 

міжміському сполученні. Місцеві державні адміністрації могли штучно 

стримували зростання цін на основні так звані «соціальні» сорти хліба. 

4. Низька рентабельність бізнесу, що сповільнює технологічний розвиток 

галузі, не дозволяє хлібопекарським підприємствам проводити модернізацію, 

технічне переоснащення, піклуватися про якість, безпеку хліба та 

хлібобулочних виробів. Середня рентабельність виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів в Україні скоротилася з 24,8% до 2,5% [77-80]. Крім 

того за даними галузевого об’єднання «Укрхлібпром» 35,0% хлібопекарських 

підприємств є взагалі збитковими [77]. 

5. Виникнення великої кількості малих підприємств, міні-пекарень, 

фізичних осіб-підприємців, облік виробництва продукції яких не ведеться 

державними органами статистики. За оцінками експертів в галузі працює кілька 

тисяч дрібних виробників хліба, міні-пекарень [81, с.106; 82]. 

6. Розвиток тіньового виробництва хліба та хлібобулочних виробів. За 

оцінками операторів ринку та об’єднання підприємств хлібопекарної 

промисловості «Укрхлібпром» більше  60%  виробництва хліба в Україні 
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знаходиться в тіні, тобто багато суб’єктів господарювання (міні-пекарні, 

супермаркети, хлібозаводи) або взагалі не звітують про обсяги, або приховують 

реальні показники виробництва з метою зменшення податкового навантаження 

[82]. Тіньове виробництво продукції, яка не оподатковується та реалізується за 

готівку притаманна всім суб’єктам ринку хліба та хлібобулочних виробів, тоді 

як тіньова зайнятість працівників, зокрема оплата праці в «конвертах», 

неофіційне працевлаштування, у більшій мірі притаманна міні-пекарням. 

Однак, та на думку експертів об’єднання підприємств хлібопекарської 

промисловості Укрхлібпрому та Всеукраїнської асоціації пекарів, реальний 

обсяг вітчизняного ринку хліба та хлібобулочної продукції становить більше 4 

млн. тон [83,84]. Така різниця між експертною оцінкою і офіційними 

статистичними даними виникають у результаті того, що випікання хлібної 

продукції невеликими приватними пекарнями та пекарнями торгівельних 

мереж не обліковується державними органами статистики.  

Пропозиція на ринку хліба в Україні майже повністю забезпечено 

українськими виробниками. Імпорт хлібобулочних виробів в Україну 

здійснюється в межах 19-23 тис. т, його частка в загальному обсязі ринку 

складає не більше 1%. Імпортується в Україну  переважно продукція тривалого 

зберігання (хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, заморожені 

напівфабрикати) з Росії, Голландії, Німеччини, Польщі, Чехії, Італії. Обсяги 

експорту хлібобулочних виробів становлять понад 150 тис. т на рік. 

Експортується вітчизняна хлібобулочна продукція до Росії, Казахстану, 

Молдови, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Киргизстану, Монголії та країн 

Європи [67]. 

Хлібопекарська галузь характеризується високим ступенем концентрації 

виробничих потужностей. Добова потужність промислових підприємств галузі 

змінюється в діапазоні значень від 10 до 250т. Середній розмір підприємства, 

який в Україні становить 46 т на добу, що в рази перевищує значення 

аналогічного показника в США, Канаді, країнах Європи 85. В 2012 році в 

Україні було відкрите найбільше в Європі підприємство з виробничою 
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потужністю 250 т на добу - ТОВ "Українсько-словенське підприємство 

"Хлібопекарський комплекс "Кулиничівський". 

При цьому завантаженість виробничих потужностей для більшості 

підприємств знижується. Наприклад компанія «Київхліб» використовує свої 

виробничі потужності лише на 45%, компанія «Хлібні інвестиції» - на 53 %, 

компанія «Кулінічі» - на 36 % 86. В середньому ступінь використання 

виробничих потужностей підприємств галузі становить лише 47,2 % 85. 

Насиченість вітчизняного ринку хліба та хлібобулочної продукції 

надлишковими виробничими потужностями призводить до того, що 

підприємства хлібопекарської галузі України стикаються з новими реаліями 

конкуренції, для яких характерна складність, динамічність та загострення 

суперництва між учасниками ринку. 

Концентрація виробництва в хлібопекарній галузі України має регіональну 

нерівномірність (дод. А). За даними Державної служби статистики найбільші 

обсяги промислового виробництва зосереджені в Дніпропетровській області 

(13,5%), м. Києві (10,3%) та Київській області (9,4%).  Також значні обсяги 

промислового виробництва хліба характерні для Харківської (7,5%), Одеської 

(6,7%) та Запорізької (5,7%) областей. В цих регіонах, де проживає 35% 

населення, сконцентровано 53% національного виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів. Найменше випускається хліба у Тернопільській (0,7%) 

та Закарпатській (0,9%)  областях [67]. 

Хлібопекарні підприємства традиційно будувалися в місцях 

концентрованого проживання кінцевого споживача, а також у регіонах 

найбільшого виробництва борошна – Харківській (14,9%), Вінницькій (13,2%), 

Дніпропетровській (8,9%), Київській (6,0%) та Черкаській (6,0%) областях (дод. 

А). Тобто найбільший вплив на територіальне розміщення хлібопекарських 

підприємств має саме фактор чисельності населення в регіоні, оскільки хліб – 

це товар повсякденного попиту. 
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Більшість міні-пекарень в Україні – це пекарні з неповним виробничим 

циклом, тобто випікання хлібопродуктів на основі заморожених 

напівфабрикатів, продуктивність яких складає від 200 до 5 тис. кг за добу. 

Найбільше зареєстровано малих  пекарень в Закарпатській, Івано-Франківській, 

Тернопільській, Чернівецькі, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та 

Харківській областях. Частка хліба, яка виготовлена міні-пекарнями, в 

загальному обсязі випуску в цих регіонах вище, ніж в середньому по Україні, та 

коливається в межах 15-35%. 

За даними маркетингових досліджень компанії «ProConsulting» Україні 

налічується також близько 400 промислових пекарень і приблизно така ж 

кількість приватних малопотужних хлібопекарень продуктивністю від 1 т 

продукції на рік і більше [87]. За технологією виготовлення хліба та 

хлібобулочних виробів розрізняють міні-пекарні повного і неповного 

виробничих циклів. Неповний цикл виробництва має на увазі зберігання 

заморожених напівфабрикатів і безпосередню випічку. На сьогоднішній день в 

Україні працюють в основному міні-пекарні з неповним циклом виробництва. 

Проте останнім часом також спостерігається тенденція розвитку пекарень 

повного циклу.  

В Україні міні-пекарні розташовані, переважно, в західних і південних 

областях. За даними Державного комітету статистики, на подібний формат 

підприємств припадають 4-5% національного ринку хліба [67]. Пекарні-

«бекерай» (поєднанні пекарні і кафе) працюють, в основному, в великих містах. 

Структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів відрізняється 

значним рівнем стабільності (коливання структури асортименту не перевищує 

4%) та ідентичністю до структури споживання (табл. 2.3). Найбільшу питому 

вагу у вітчизняному хлібопеченні  займають пшеничний хліб (42,5%) та 

житньо-пшеничні, пшенично-житні хліби (32%). Булочні вироби нетривалого 

зберігання займають 24% ринку хлібопродуктів, решту (2%) в асортиментному 

ряді складають хліб житній, дієтичні хліби, здобні хлібобулочні та бубличні 

вироби, грінки, сухарі, пиріжки, пончики, пряники, печиво. 
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Таблиця 2.3 

Структура виробництва хліба та хлібобулочних виробів нетривалого 

зберігання за видами продукції за 2014-2018 рр. 

Асортиментні 
групи 

2014  р. 2014  р. 2016  р. 2017 р. 2018  р. 

тис. т % тис. т % % тис. т тис. т % тис. т % 

Хліб пшеничний 729,7 45,4 677,1 44,8 591,1 44,3 533,7 43,3 493,0 42,5 

Хліб житньо-
пшеничний, 
пшенично-
житній 

488,2 30,4 456,9 30,2 410,4 30,7 401,1 32,6 270,0 31,9 

Вироби булочні  374,9 23,3 356,5 23,6 316,8 23,7 275,6 22,4 278,4 24,0 

Хліб житній 8,6 0,5 13,4 0,8 11,3 0,9 14,9 1,2 12,0 1,0 

Хліб дієтичний 2,1 0,1 2,1 0,2 2,2 0,2 2,0 0,16 1,8 0,16 

Хліб інший 3,9 0,2 4,5 0,3 3,5 0,3 4,6 0,37 4,8 0,41 

Всього хліба та 
хлібобулочних 
виробів 
нетривалого 
зберігання 

1607 100 1510 100 1335 100 1232 100 1160 100 

Джерело: [68-72] 

 

Визначення товарних меж ринку хліба та хлібобулочних виробів є 

достатньо складним унаслідок великої кількості артикулів виробництва хліба і 

хлібобулочних виробів, які є взаємозамінними товарами. На ринку хліба та 

хлібобулочних виробів можна виділити наступні ринкові сегменти (табл. 2.4): 

- за товарними групами (хліб та хлібні вироби, булочні вироби, 

кондитерські вироби); 

- за термінами зберігання та реалізації продукції (хліб та хлібобулочні 

вироби нетривалого зберігання, хлібобулочні вироби тривалого зберігання); 

- за технологією виготовлення продукції (свіжий хліб та хлібобулочні 

вироби за класичною технологією, заморожені хлібобулочні напівфабрикати 

(ЗХНФ)). 
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Таблиця 2.4 

Сегментація ринку хліба та хлібобулочних виробів 

Критерії 
сегментації ринку 

Сегменти ринку Характеристика сегментів  

Товарна  
(асортиментна) 
група 

хліб та хлібні вироби дріжджовий пшеничний, житній та 
пшенично-житній хліб, батони, багети, 
бездріжовий хліб, хліб на заквасках 

булочні вироби солодкі вироби із здобного дріжджового 
тіста з начинкою і без начинки  такі як 
булки, рогалики, пироги та інші здобні 
вироби 

кондитерські вироби вироби із бісквітного, слойоного та інших 
видів тіста, крім дріжджового, переважно з 
начинкою або кремом такі як печиво, 
пряники, кекси, торти, бісквіти, тістечка, 
рулети, круасани, штруделі, тарталетки  

Терміни реалізації  хліб та хлібобулочні 
вироби нетривалого 
зберігання 

хліб житній, пшеничний, житньо-
пшеничний, пшенично-житній, дієтичний, 
вироби булочні та інший хліб 

хлібобулочні вироби 
тривалого зберігання 

вироби здобні, пироги, пиріжки, пончики, 
хлібці хрусткі, сухарі, грінки, пряники, 
печиво, торти, тістечка 

Ступінь готовності 
продукту 

свіжий хліб та хлібобулочні вироби за класичною технологією  

заморожені хлібобулочні напівфабрикати (ЗХНФ) 

Джерело: сформовано автором 

 

В загальному обсязі ринку частка хлібу та хлібобулочних виробів 

нетривалого зберігання становить 70%, хлібобулочні вироби тривалого 

зберігання – 30 %. Більшість виробів виготовляється за класичною технологією 

(98%). Сегмент заморожених хлібобулочних напівфабрикатів в Україні займає 

лише 2% ринку [83].  В основному це сорти хліба та хлібобулочних виробів з 

покращеною рецептурою і більш високою вартістю, які реалізуються в форматі 

В2В через мережі супермаркетів та підприємства громадського харчування 

(бари, кафе, ресторани). 

У структурі споживання та галузевого виробництва лідирують 

хлібопродукти, які відносяться до найнижчої цінової категорії, так звані 

«масові сорти хліба» (80%). На покращені (середня цінова категорія), дієтичні 

та інші нестандартні сорти хліба (висока цінова категорія) припадає  20% 
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ринку. Виробництво масових простих сортів хлібу характеризується дуже 

низькою рентабельністю, близько 0,5–1,5%. Але оскільки повністю відмовитися 

від випуску соціального та масових сортів хліба виробники не можуть, 

більшість з них намагаються розширювати свій асортимент за рахунок 

кондитерських і булочних виробів, які мають вищі показники рентабельності. 

На вітчизняному ринку хліба та хлібобулочних виробів спостерігається стійка 

тенденція скорочення сегменту масових традиційних продуктів із зростанням 

окремих прибуткових споживчих сегментів, особливо сегментів здорової, 

екологічно чистої продукції.  

Асортимент хлібобулочних виробів, які виробляють українські 

підприємства, налічує понад 1000 найменувань [83,84]. Він збільшується 

щороку в межах конкурентної боротьби за споживача на 1,5-2% за рахунок 

виробів середнього та дорогого сегменту.  Середня кількість продуктових ліній 

виробників хлібобулочних виробів складає 5 позицій (хліб із пшеничного 

борошна, хліб із житнього борошна, заварні хліби житньо-пшеничні, булочні 

вироби, здобні вироби), середня ширина асортименту – 60 товарних позицій. 

середня глибина асортименту – 10 товарних позицій. 

Хлібопекарна галузь відноситься до фрагментарних галузей, яким 

притаманний слабкий прояв позитивного ефекту масштабу. Досягнення 

позитивного ефекту масштабу традиційно вважається результатом істотного 

збільшення обсягів виробництва за рахунок масовості виробництва. Водночас у 

хлібопекарському виробництві обмежені можливості використання  ефекту 

масштабу через особливі умови зберігання та реалізації більшості 

хлібопродуктів.  Крім того спостерігається тенденція зростання середніх витрат 

через постійне зростання цін на продовольчу пшеницю на внутрішньому та 

зовнішньому ринках та значного скорочення попиту в сегменті масових 

традиційних сортів хліба. 

Хлібопекарська промисловість належить до матеріаломістких виробництв, 

адже частка матеріальних витрат у загальній собівартості продукції становить 

понад 50 %. В середньому у структурі собівартості хліба витрати на борошно та 
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іншу сировину складають 48%, витрати на збут – 27%, загальновиробничі та 

адміністративні витрати – 14%, витрати на енергоресурси – 5%, витрати на 

заробітну плату – 5% [86]. Потрібно відзначити, що в наслідок суттєвого 

погіршення протягом останніх років сировинної бази хлібопекарної 

промисловості, багато підприємств, особливо міні-пекарні, для зменшення 

витрат виробництва почали використовувати харчові добавки, які скорочують 

тривалість технологічного циклу, підвищують вихід хліба з борошна. 

Вітчизняна хлібопекарська галузь є фрагментованою та характеризується 

низьким рівнем концентрації виробництва в національному масштабі (дод. Б). 

Оскільки хлібозаводи знаходяться майже у кожному районному центрі 

України, жодна компанія не займає значної частки національного ринку, і не 

може істотно впливати на випуск продукції галуззю (табл. 2.5). З іншого боку, 

конкуренція на локальних ринках хліба та хлібобулочних виробів дуже 

інтенсивна, багато локальних ринків окремих міст, селищ чи регіонів є ринками 

з домінуючою фірмою. Локальні ринки характеризується, у першу чергу, 

географічною близькістю виробників до кінцевих споживачів. Серед інших 

характеристик таких ринків варто відмітити особливі умови конкуренції, що 

можуть помітно відрізнятися від умов сусідніх локальних ринків, відповідність 

місцевим традиціям і менталітету споживачів. 

Таблиця 2.5 

Оцінка рівня концентрації виробництва хлібопекарської галузі України 

Показники концентрації 2016 2017 2018 

Індекс концентрації, СR3, % 19,43 19,23 19,69 

Індекс концентрації, СR5, % 25,88 25,83 26,36 

Коефіцієнт відносної концентрації, К 1,03 1,04 1,01 

Індекс  Герфіндаля – Гіршмана, HHI, % 0,026 0,026 0,027 

Коефіцієнт ентропії, Е, % 1,16 1,17 1,16 

Дисперсія логарифмів ринкових часток, V 2,13 2,10 2,11 

Індекс Хола – Таймана, ІНТ 0,0159 0,0156 0,0157 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 
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Характер конкуренції в хлібопекарській галузі переважно локальний та 

міжрегіональний з огляду на високу вартість транспортних витрат на доставку 

товару на далекі відстані. Збутові мережі більшості виробників охоплюють 

певний регіон (місто, район, область) через нетривалий термін зберігання 

хлібобулочної продукції, що обмежує радіус доставки товару. Доставка 

продукції в радіусі понад 100-150 км економічно ефективна лише для 

хлібопродуктів тривалого зберігання, адже збільшення часу транспортування 

хліба в торгівельну мережу знижує його конкурентоспроможність за рахунок 

значного зниження якості на етапі доставки покупцям. Тому, основна увага 

зосереджується на місцевих конкурентах. 

За даними Державного комітету статистики та об’єднання Укрхлібпром 

всього в Україні функціонує близько 1 тис. хлібопекарських підприємств (рис. 

2.1). На відміну від інших галузей харчової промисловості, в хлібопекарській 

галузі в найменшій мірі присутні інтегровані формування. Близько 60% 

вітчизняного промислового виробництва хліба та хлібобулочних виробів 

припадає на шість найбільших компаній – ПрАТ «Київхліб», ТОВ «Хлібний 

холдинг «Хлібні інвестиції», ПрАТ «Концерн «Хлібпром», ТОВ 

«Хлібокомбінат «Кулиничі», ГК «Формула смаку», ГК «Хлібодар», холдинг 

«Золотий урожай» Lauffer Group. Близько 10% хлібних продуктів випускають 

міні-пекарні, а решту 30% національного виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів забезпечують промислові хлібозаводи та хлібокомбінати. 

Виробників хлібопекарської продукції можна розділити на три стратегічні 

групи конкурентів в залежності від обсягів виробництва та виробничої 

потужності (дод. В). До першої стратегічної групи, якій належить 60% 

загальнонаціонального ринку, входять великі промислові виробники - 

хлібопекарські концерни та холдинги, що мають у своєму складі кілька бізнес-

одиниць (хлібозаводів або хлібокомбінатів) в різних регіонах України. Ці 

компанії випускають великі обсяги масових сортів хліба, широкий асортимент 

хлібобулочної та кондитерської продукції для більшості сегментів ринку, мають 

відому торгову марку, фірмові роздрібні торгівельні мережі. 
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Рис. 2.1. Кількість хлібопекарських підприємств в Україні в 2012-2018 рр.  

Джерело: [77] 

 

Це такі компанії як ПрАТ «Київхліб» до складу якого входять 8 

підприємств  в м. Києві та Київській області; ТОВ «Хлібний холдинг «Хлібні 

інвестиції», до складу якого входять 7 підприємств  в Київській, Житомирській, 

Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях; ПрАТ «Концерн 

«Хлібпром», до складу якого входять 8 підприємств  в Львівській та Вінницькій 

областях; група компаній ТМ «Кулиничі», до складу якого входять 6 

підприємств  в Харківській, Київській, Полтавській областях; група компаній 

ТМ «Формула смаку», до складу якої входять 5 підприємств  в Черкаській, 

Чернігівській, Миколаївській, Дніпропетровській областях, група компаній ТМ 

«Хлібодар», до складу якого входять 6 підприємств  в Запорізькій області,  

холдинг «Золотий урожай» Lauffer Group, до складу якого входять більше 

десятка підприємств в Одеській, Харківській, Донецькій та Луганській 

областях. 

До другої стратегічної групи належать значна кількість хлібозаводів, які 

мають середню виробничу потужність та конкурують переважно на локальних 

ринках (в радіусі 100-150 км). Ці підприємства випускають достатньо широкий 

асортимент продукції за основними товарними групами  для основних ринкових 

сегментів. Хоча підприємства цієї групи разом забезпечують лише 30% 
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національного виробництва хліба та хлібобулочних виробів, однак в локальних 

масштабах (міста, району або області) вони є домінуючою фірмою та займають 

лідируючі позиції на відповідних локальних ринках.  

До третьої стратегічної групи належать дрібні виробники (пекарні, міні-

пекарні, пекарні-кондитерські), що за організаційною формою є переважно 

приватними підприємствами (ПП, ФОП), які мають малу виробничу 

потужність до 3 т на добу, фокусують свою діяльність на певному ринковому 

сегменті та продають свою продукцію або безпосередньо в місці випічки, або 

поставляють лише на дуже обмежений локальний ринок (переважно в межах 

окремого міста або селища). Підприємства цієї стратегічної групи, як в 

масштабах загальнонаціонального (10%), так і на локальних ринках хліба та 

хлібобулочної продукції, займають незначну частку ринку. За технологією 

виробництва до складу цієї групи входять два типи підприємств – пекарні з 

повним виробничим циклом та пекарні, які випікають продукцію з 

хлібобулочних напівфабрикатів (міні-пекарні в магазинах та супермаркетах).  

Потрібно відзначити відносну стабільність складу компаній-лідерів 

хлібопекарської галузі України протягом досліджуваного періоду. Динаміка 

ринкової частки лідерів представлена на рис. 2.2.  
 

 

Рис. 2.2. Динаміка ринкової частки лідерів хлібопекарської галузі 

України у 2014-2018 рр. 

Джерело: розраховано автором за даними Державної служби статистики України 
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Лідерами хлібопекарької галузі є ПрАТ «Київхліб», ТОВ «Хлібний 

холдинг «Хлібні інвестиції», ПрАТ "Концерн Хлібпром", ТОВ «Хлібокомбінат 

«Кулиничі», група компаній «Формула смаку» та холдинг «Золотий урожай» 

Lauffer Group. Найбільшим виробником на вітчизняному ринку хліба та 

хлібобулочних виробів є ПрАТ «Київхліб» - 15,0%, до складу якої входить 

п’ять хлібокомбінатів в м. Києві та чотири підприємства в Київській області 

(Білоцерківський, Макарівський, Фастівський, Сквирський хлібозаводи). 

Протягом 2012-2014 рр. найбільша частка промислового виробництва належала 

холдингу «Золотий урожай», що входить до складу компанії Lauffer Group, та 

володіє підприємствами в Одеській, Харківській, Донецькій, Луганській 

областях. Але, в 2015 році холдингу «Золотий урожай» значно скоротив своє 

виробництва  в наслідок втрати виробничих потужностей в зоні бойових дій та 

на окупованих територія (АР Крим, Донецькій, Луганській областях) та втрати 

значної частини ринків збуту. Третьою в рейтингу за обсягами виробництва 

хліба і хлібобулочних виробів в Україні є ТОВ «Холдингова компанія «Хлібні 

інвестиції», до складу якої входять ТОВ «Перший столичний хлібозавод», 

ПрАТ «Теремно Хліб», ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ПрАТ «Чернівецький 

хлібокомбінат», ПрАТ «Івано-франківський хлібокомбінат», ПрАТ «Цар Хліб» 

та макаронна фабрика «Заграва-Луцк». Ця компанія за останні 5 років 

збільшила свою частку на ринку хліба та хлібобулочних виробів з 6,5 до 11%. 

Для хлібопекарської галузі характерні відносно низькі вхідні та вихідні 

бар’єри, що сприяють формування низької, але стабільної прибутковості 

бізнесу. В галузі відсутні законодавчі обмеження, нові підприємства можуть 

отримати доступ до ресурсів, технологій та каналів збуту продукції. Основним 

бар’єром входу на ринок є значні інвестиції на відкриття бізнесу при його 

низькій рентабельності. Якщо для відкриття невеликої пекарні зі скороченим 

технологічним процесом не потрібно великих коштів, то відкриття 

повноцінного хлібозаводу – витратний та тривалий процес. 

Для відкриття нових великих промислових підприємств необхідне 

залучення великих капітальних інвестицій через високу вартістю сучасного 



96 
 
хлібопекарського обладнання, тому за роки незалежності в Україні побудовано 

лише кілька нових великих хлібокомбінатів. Для малих підприємств (міні-

пекарень) суттєвим є інший бар’єр – вищі витрати виробництва та 

неможливість економії на масштабах, порівняно з хлібозаводами, які 

мінімізують свої витрати за рахунок виробництва великих обсягів масових 

сортів хліба. Крім цього, одним із значних бар’єрів вступу в галузь виділяють 

різні організаційні форми обмеження конкуренції, в тому числі вертикальну і 

горизонтальну інтеграцію підприємств, які пов’язані єдиним виробничим 

процесом. 

Основну частину інвестиційних витрат, близько 50-60%, для входження в 

хлібопекарський бізнес становлять витрати на обладнання. На ринку 

обладнання для хлібопекарської промисловості представлені переважно 

іноземні виробники, які пропонують широкий асортимент обладнання як для 

міні-пекарень, так і для промислового виробництва (табл.2.6).  

Таблиця 2.6 

Основні постачальники хлібопекарського обладнання в Україні 

Тип 
обладнання 

Назви компаній 

Тістозмішувачі  Компанії Sancassiano (Італія), Effedue (Італія),  Sigma (Італія), 
Berto Italia (Італія),  VMI (Франція), Kemper (Німеччина), 
ТОПОС (Чехії)  

Тістовідділювачі  Компанія Кaak Group (Нідерланди)  
Камери розстоювання  Компанії Turri (Швеція); REVENT (Швеція), TURRI Group 
Формувальне 
устаткування  

Компанії TURRI Group, Merand (Франція), Mondiall Sistemi 
(Італія), ТОПОС (Чехія), PREGESBAUER (Автрія) 

Печі Компанії REVENT, Gostol-gopan (Словенія), DEBAG, MIWE, 
Miwe, Winkler, Werner Pfleiderer (Германия), Metos 
(Финляндия), Giere, Garbin, Polin (Италия), Macadams (ЮАР), 
Bongard (Франция). 

Упаковка Delfin, Tecnopack  

   Джерело [97, с.252] 

 

Мінімальний комплект обладнання (ротаційна піч, стіл для нарізки тіста, 

шафа для відстоювання тіста, тістомісильна машина, машина для розкачування 

тіста, просіював для борошна, дозатор води, водоохолоджувач, візки та лотки 
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для готової продукції) для пекарні виробничою потужністю 500 кг в день 

коштуватиме 60 тис. дол. Більш потужне автоматизоване обладнання 

коштуватиме від 100 до 200 тис. дол. Середній розмір первинних інвестиційних 

витрат для відкриття міні-пекарні з неповним виробничим циклом 

(виготовлення продукції із заморожених напівфабрикатів) становить 5 тис. дол., 

а для малих пекарень з повним виробничим циклом – 100 тис. дол. 

Низька рентабельність виробництва і продажу хліба, робить цей бізнес не 

дуже привабливим для потенційних учасників та інвесторів. Загроза входу на 

вітчизняний ринок нових конкурентів існує переважно в сегментах 

кондитерських та хлібобулочних виробів тривалого зберігання. 

Основними факторами, що впливають на сегментацію споживачів на ринку 

хліба та хлібобулочної продукції є обсяги покупки – торгівельні організації, 

дрібні приватні підприємці, кінцеві споживачі; місце розташування – велике 

місто, місто, селище; рівень доходу – низький, середній, високий (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7 

Визначення профілів кінцевих споживачів на ринку хліба та 

хлібобулочної продукції 

Сегмент споживачів, цінова 
градація виробів 

Профіль сегментів 
Розмір 

сегменту  
Характеристика споживачів 

Споживачі, що віддають в першу 
чергу перевагу ціновому фактору 
при купівлі, а вже потім – 
характеристикам продукції  

Значний Споживачі пенсійного віку, багатодітні 
родини, а також все сільське населення, 
рівень середньомісячного доходу яких 
на одну особу низький, на рівні 
прожиткового мінімуму. 

Споживачі, що оптимізують 
співвідношення «ціна – 
характеристики продукції» 

Середній В основному міське населення 
середнього віку, рівень 
середньомісячного доходу яких на одну 
особу перевищує рівень прожиткового 
мінімуму. 

Споживачі, що віддають в першу 
чергу перевагу характеристики 
продукції (якість, смакові 
властивості, свіжість, ін.) при 
купівлі, а вже потім – ціні.  

Невеликий 
 

Міське населення середнього віку, 
службовці та підприємці, рівень 
середньомісячного доходу яких на особу 
перевищує рівень середньої заробітної 
плати.  

Джерело: сформовано автором 



98 
 

Серед кінцевих споживачів хліба та хлібобулочної продукції можна 

виділити три ключові групи. Перша група споживачів купує переважно масові, 

традиційні сорти хліба та хлібобулочних виробів, орієнтуючись переважно на 

ціну продуктів. Друга група споживачів купує покращені сорти хлібобулочних 

виробів, оптимізуючи співвідношення «ціна – якість продукції». Третє група 

споживачів віддає перевагу нетрадиційним елітним сортам хліба, орієнтуються 

переважно на якість продуктів. 

За даними Державної служби статистики України, чисельність кінцевих 

споживачів продукції галузі складає 15 млн. домогосподарств України [98]. 

Середній розмір домогосподарства становить 2,5 особи. У споживчому 

кошику середньостатистичного українця хліб та хлібобулочна продукція займає 

четверту позицій в структурі споживання продуктів харчування та становить в 

середньому 8,3% від загальних витрат на харчування (табл. 2.8). У середньому 

на місяць у розрахунку на одну особу домогосподарства споживають 8,4 кг 

хліба та хлібопродуктів. 

Таблиця 2.8 

Споживання продуктів харчування в домогосподарствах України 

 в середньому за місяць у розрахунку на одну особу в 2011-2018 рр. 

Групи  
продуктів 

Роки 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Хліб і хлібні продукти, кг 9,3 9,2 9,1 9,0 9,0 8,5 8,3 8,4 
М'ясо і мясопродукти, кг 5,1 5,1 5,0 5,1 4,9 4,6 4,7 4,7 
Молоко і молочні 
продукти, кг 

19,2 19,1 19,6 20,3 20,3 19,8 19,6 19,3 

Яйця, шт 20 20 20 20 20 19 19 20 
Риба і рибопродукти, кг 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6 1,2 1,2 1,3 
Цукор, кг 3,0 3,2 3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,8 
Олія та інші рослинні 
жири, кг 

1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 

Картопля, кг 7,7 7,9 7,8 7,1 6,9 6,6 6,7 6,4 
Овочі та баштанні, кг 9,5 9,9 10,1 9,4 9,0 8,8 9,2 8,5 
Фрукти, ягоди, горіхи, кг 3,7 3,7 3,7 4,1 3,7 3,1 3,3 3,7 

Джерело: [98] 
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Хліб купується переважно в кількості, необхідній для вживання в їжу в 

день покупки. Стосовно структури хлібного портфелю, попит українців доволі 

консервативний і традиційний: більше 50% покупок припадає на пшеничні та 

житньо-пшеничні сорти, з яких найбільше користуються попитом хліб 

український та батон. Витрати домогосподарств на хліб і хлібопродукти 

становлять в середньому 15,0% на місяць всіх грошових витрат 

домогосподарств на харчування [98]. При чому у сільській місцевості хліб та 

хлібопродукти займають 21,0% витрат на харчування, а в містах – 12,0%. 

Зменшення реальних доходів покупців через високу інфляцію та погіршення 

добробуту населення в Україні зумовило зменшення платоспроможного попиту 

на ринку хлібобулочних виробів протягом 2014-2016 років. Щорічно попит 

скорочується в середньому на 5%. 

Ціни на хліб та хлібопродукти постійно зростають. З 2010 до 2018 р. ціни 

на хліб зросли в 3 рази (табл. 2.9). У 2010 р. один кілограм хліба коштував 4,07 

грн. при середньомісячній заробітній платі 1,9 тис. грн., в 2018 р. - 16,12 грн. 

при середньомісячній заробітній платі 7,8 тис. грн. Ріст цін на хліб відповідає 

темпи зростання середньої заробітної плати в Україні. Основними чинниками, 

які пливають на зростання ціни хлібопродуктів є зростання цін на зерно, 

борошно, енергоресурси, підвищення транспортних витрат, витрат на оплату 

праці та збут. 

Таблиця 2.9 

Середня ціна на масові сорти хліба в Україні у 2010-2018 рр. 

Рік 
Вартість 1 кг хліба, 

грн. 

Темп росту вартості 
хліба до 

попереднього року 

Середньомісячна 
заробітна плата, грн. 

2010 3,63 1,13 1916 
2011 4,07 1,12 2297 
2012 4,65 1,14 2722 
2013 4,80 1,03 3000 
2014 4,93 1,03 3167 
2015 6,68 1,35 3455 
2016 9,89 1,48 4362 
2017 12,59 1,27 6008 
2018 16,12 1,30 7810 

 Джерело: сформовано автором за [98] 
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Для хліба та хлібобулочних виробів як продуктів харчування першої 

необхідності характерна низька цінова еластичність попиту кінцевих 

споживачів, що підтверджує проведений аналіз  цінової еластичності попиту на 

хліб (табл. 2.10). Споживачі в першу чергу будуть купувати хліб, не зважаючи 

на його ціну, і лише після забезпечення себе хлібом решту коштів витратить на 

інші продукти харчування. 

Таблиця 2.10 

Оцінка еластичності попиту на хліб та хлібобулочні вироби за ціною 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Індекс обсягу роздрібного 
товарообороту хлібобулочних виробів, 
% до попереднього року 

103,7 105,9 104,4 101,2 89,0 106,0 

Зміна обсягу роздрібного товарообороту 
хлібобулочних виробів, % до 
попереднього періоду 

3,7 5,9 4,4 1,2 11,0 6,0 

Індекс споживчих цін на хліб і 
хлібопродукти, % до попереднього року 

113,9 106,4 105,0 111,9 154,8 107,2 

Зміна цін на хліб та хлібобулочні 
вироби, у % до попереднього періоду 

13,9 6,4 5,0 11,9 54,8 7,2 

Коефіцієнт цінової еластичність попиту 
на хліб, частки одиниці 

0,27 0,92 0,88 0,10 0,2 0,83 

  Джерело: розраховано автором за [68-73] 

 

 Проте, покупцями продукції виробників хліба та хлібобулочних виробів є 

також підприємства торгівлі. І якщо для кінцевих споживачів ціна не завжди є 

визначальною при прийнятті рішення щодо купівлі, то оптові покупці 

надзвичайно чутливі до її рівня. Вони не купують товари по штучно, для них не 

існує проблеми втрати часу на вибір.  Основним чинником управлінського 

рішення при закупівлі будь-яких товарів, а не тільки хлібобулочних виробів, є 

співвідношення ціни та якості. Навіть невелика відмінність у ціні, при тій же 

якості товару, стає визначальним чинником прийняття відповідного рішення. 

Особливо це стосується великих оптових партій за яких невелика цінова 

знижка викликає суттєве зростання валового доходу торговельного 

підприємства. 
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Зазначене, свідчить, що цінова конкуренція між виробниками хліба та 

хлібобулочної продукції, особливо при збуті стандартизованої продукції, є 

надвисокою. Роздрібні торговельні підприємства дуже чутливі до ціни 

закупівлі, оскільки цінові знижки від виробника, слугують вагомим аргументом 

зростання потенціалу рентабельності кінцевого продажу. 

Покупка хлібобулочної продукції кінцевими споживачами здійснюється 

через усі можливі канали роздрібної торгівлі продуктовими товарами – 

традиційні продуктові крамниці, спеціалізовані магазини хлібобулочних 

виробів, в тому числі так звані «хлібні кіоски», магазини національних, 

регіональних торгівельних мереж (Сільпо, Велика кишеня, Фуршет, Метро, 

Ашан, Новус, Караван, Білла, АТБ та інші). 

Хліб та хлібобулочні вироби відносяться до продуктів з низьким ступенем 

диференціації. Диференціація продукції відбувається переважно за рахунок 

якісних смакових властивостей, ціни, упаковки, торгових марок. У зв'язку 

низьким рівнем витрат кінцевих споживачів по переорієнтації на продукцію 

інших підприємств, низькою рекламною і маркетинговою активністю учасників 

ринку лояльність (прихильність) споживачів до торгових марок виробників 

низька. 

Протягом останніх років експерти та оператори ринку відмічають загальне 

зростання вимог покупців до якості хліба та хлібобулочних виробів. Одним з 

ключових факторів при покупці будь-яких хлібобулочних виробів є їх свіжіть. 

На це покупці звертають увагу в будь-якій ситуації: як при традиційній 

щоденній покупці, так і при виборі нових виробів. Критерій свіжості 

хлібобулочного виробу є майже єдиним значущим фактором, на який звертає 

увагу споживач при покупці.  

В уяві українських споживачів є чіткий стереотип – «хліб має бути 

максимально свіжим», відповідно найбільшим попитом користуються вироби, 

які виготовлені в день покупки. Протягом перших кількох годин після 

випікання, коли хліб ще гарячий, прихильність покупців дуже висока. Крім 

того багато покупці в цей період можуть зробити незаплановану покупку, адже 
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аромат свіжовипеченого хліба підсвідомо спонукає споживачів його 

придбавати. На другій стадії – до двадцяти чотирьох годин з часу випічки, хліб 

свіжий, і споживач без вагання буде купувати таку продукцію. Але з часом хліб 

переходить до категорії «несвіжий» - більше двадцяти чотирьох годин, 

прихильність покупців різко зменшується, і реалізувати таку продукцію стає  

складно.  

Основним товаром-замінником для продукції хлібопекарної галузі в 

сегменті свіжовипеченого хліба нетривалого зберігання виступають хліб та 

хлібопродукти домашнього приготування. Однак традиція випікати хліб в 

домашніх умовах сьогодні не дуже широко практикується навіть серед жителів 

сіл та селищ. Через велику зайнятість, більшість  споживачів  не може 

відмовитися від хліба та хлібопродуктів промислового виробництва. За даними 

дослідження проведеного Держкомстатом України, частка спожитих хліба і 

хлібних продуктів, вироблених в домашніх умовах становить менше 1% [98]. 

Товарами-замінниками для продукції хлібопекарної галузі виступають 

інші продукти харчування – крупи, макаронні вироби, овочі, фрукти, молоко, 

м'ясо, риба тощо. Традиційно в українців склалися такі уявлення про 

пріоритетність та, відповідно, споживчу цінність продуктів харчування: при 

низькому рівні доходів найдешевші товари, а саме хліб, картопля, крупи, 

макаронні вироби  заміщують собою всі інші продукти харчування. Хліб в 

Україні є одним з найдоступніших і найдешевших продовольчих товарів 

першої необхідності. Зі зростанням доходів споживачів, хліб поступово 

витісняється з раціону більш дорогими продовольчими товарами – молочними 

продуктами, овочами, фруктами, м’ясом, рибою. 

Суттєву конкуренцію продукції хлібопекарської галузі в сегментах 

хлібобулочних виробів тривалого зберігання та кондитерських виробів створює 

продукція кондитерської галузі - цукрові та шоколадні вироби. В цьому 

сегменті товари значно диференційовані за рівнем якості, представлені в усіх 

цінових діапазонах.  
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Хлібопекарська галузь використовує головним чином вітчизняну 

сировину: борошно, солод житній, цукор, патока, сіль, маргарин, вершкове 

масло, олія рослинна, дріжджі, крохмаль, молоко сухе, яйця, сухофрукти, 

повидло тощо. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів значною мірою 

залежить від ситуації на ринку борошна та коливань на зерновому ринку, 

оскільки основною ціноутворюючою статтею в структурі собівартості 

хлібобулочних виробів є борошно.  

Борошно хлібопекарські підприємства купують переважно у приватних 

компаній свого регіону, незначну частину забезпечує борошно власного 

виробництва та Аграрний фонд України. Майже 50% національного 

виробництва борошна забезпечують десять найбільших компаній. Найбільшим 

постачальниками борошна в Україні є  Держрезерв України, ПАТ «Державна 

продовольчо-зернова корпорація України», ПрАТ «Столичний млин», ТОВ 

«Вінницький КХП №2», ТОВ КХП «Талне», ТОВ КВФ «Рома», ТОВ 

«Кролевецький КХП», ТОВ «Дніпровський млиновий комбінат», група 

компаній Lauffer Group [99]. На ринку також працює величезна кількість 

приватних міні-млинів, сукупна потужність яких, дозволяє покрити потреби 

вітчизняного ринку борошна на 10,0%. 

Ціна хлібопекарського борошна постійно зростає через подорожчання 

зерна на внутрішньому та зовнішньому ринках. Зростання цін на 

хлібопекарське борошно, крім ринкової кон’юнктури, спричинили  значна 

девальвація національної валюти, зміна умов роботи з державним Аграрним 

фондом, який раніше здійснював інтервенції на ринку зерна та борошна з 

метою запобігання підвищенню цін. Найбільші виробники – хлібопекарські 

концерни та холдинги, мають у своїй структурі власні підприємства з 

переробки зерна. Так до складу ПАТ «Концерн Хлібпром» входить 

борошномельний комплекс «Явірмлин», до групи компаній «Хлібодар» 

борошномельне підприємство «ДП Агросервіс 2000», групі компаній Lauffer 

Group належить чотири борошномельних комбінати [91,95,96]. 
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Оцінка ступеню впливу факторів конкурентного середовища на 

конкурентну поведінку хлібопекарських підприємства за методикою 5 

конкурентних сил М. Портера  показала, що найбільший вплив в галузі мають 

існуючі конкуренти та споживачі (рис. 2.3). На третьому місці – загроза появи 

нових конкурентів на ринку. Найслабший вплив на конкурентне середовище 

хлібопекарних підприємств має поведінка постачальників  та загрози з боку 

виробників товарів – замінників. 

 

Рис. 2.3. Ранжування впливу конкурентних сил за моделлю М.Портера 

на стан конкуренції в хлібопекарській галузі 

Джерело: сформовано за результатами власних досліджень автора 

 

Негативна динаміка росту в хлібопекарській галузі, постійне скорочення 

кількості кінцевих споживачів, підвищення вимог споживачів, зниження 

реальної платоспроможності покупців сприяють загостренню конкуренції на 

вітчизняному ринку хліба та хлібобулочних виробів та підвищенню 

інтенсивності конкуренції серед існуючих підприємств. Також проведений 

аналіз виявив тенденції підвищення ступеня залежності хлібопекарських  

підприємств від зовнішнього оточення та зниження сприятливості зовнішнього 

середовища для хлібопекарських підприємств. Найбільший зовнішній вплив на 

їх діяльність мають економічні чинники, серед яких найвпливовішими є 

загальноекономічні фактори, рівень доходів та платоспроможності споживачів. 
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Отже, проведений аналіз дозволив виявити такі тенденції зовнішнього 

середовища хлібопекарських підприємств, які, впливають на вибір їх базової 

конкурентної переваги та конкурентної стратегії: 

- низький рівень технологічного розвитку галузі, що обмежує можливості 

хлібопекарських підприємств в проведенні модернізації та технічного 

переоснащення виробництва, знижує ефективність використання мінімізації  

витрат як базової конкурентної переваги; 

- стійка тенденція скорочення сегменту масових традиційних продуктів із 

зростанням окремих прибуткових споживчих сегментів, особливо сегментів 

здорової, екологічно чистої продукції, знижує ефективність використання 

мінімізації витрат як базової конкурентної переваги та підвищує ефективність 

використання диференціації продукції; 

- загальне зростання вимог кінцевих споживачів до якості хліба та 

хлібобулочних виробів, які прагнуть покращення якісних смакових 

властивостей хлібобулочних продуктів, зростання трендів до здорового способу 

життя та здорового харчування, фокусує стратегічні зусилля підприємства на 

використання стратегії продуктової диференціації продукції; 

- загострення конкуренції на локальних ринках хліба та хлібобулочних 

виробів, спонукає хлібопекарські підприємства, які відчувають потужний 

конкурентний тиск і намагаються його применшити за рахунок продуктових 

інновацій, поєднувати диференціацію своєї продукції з мінімізацією витрат на її 

виробництво з урахуванням внутрішніх ресурсних можливостей і потенціалу 

ємності ринку. 
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2.2. Ресурсні можливості стратегічного вибору хлібопекарських 

підприємств 

 

 

Одним з ключових аналітичних етапів процесу формування конкурентної 

стратегії підприємства є визначення ресурсних можливостей його розвитку. 

Ресурсні можливості розвитку підприємства залежать як від рівня ефективності 

використання окремих видів ресурсів, так і від структури його ресурсного 

потенціалу в цілому [31,с.156]. Проведемо аналіз ефективності використання 

ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств з метою узгодженості його 

з цільовими орієнтирами стратегічного розвитку. 

У науковій літературі стан ресурсного потенціалу підприємства 

визначають за допомогою різних методичних підходів, зокрема, за глибиною 

дослідження – експрес-оцінювання, деталізоване оцінювання, поглиблене 

оцінювання; за напрямом дослідження – оцінювання рівня розвитку, 

оцінювання стану, оцінювання ефективності використання, оцінювання 

вартості потенціалу; за складовими ресурсного потенціалу – оцінювання 

трудового потенціалу, оцінювання матеріально-технічного потенціалу, 

оцінювання фінансового потенціалу та оцінювання інформаційного потенціалу; 

за ступенем узагальнення показників – оцінювання за частковими показниками, 

оцінювання за узагальнюючим комплексним та інтегральним показниками 

[102-107]. 

Оцінку ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств нами було 

проведено в двох напрямах: по-перше, кількісна оцінка окремих видів ресурсів 

за основними показниками фінансово-економічного стану, по-друге, 

узагальнююча експертна оцінка ресурсного потенціалу за основними 

структурними складовими. Зважаючи на складність отримання інформації 

внутрішнього управлінського обліку хлібопекарських підприємств, для 

кількісної оцінки ресурсного потенціалу нами були визначені стандартні 

показники, що розраховуються на основі даних відкритої фінансової звітності, 



107 
 
в розрізі таких складових ресурсного потенціалу як виробничий, фінансовий, 

трудовий та маркетинговий потенціал (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11  

Показники для кількісної оцінки ресурсного потенціалу 

 хлібопекарських підприємств 

Складові 
ресурсного 
потенціалу 

Показники ресурсного потенціалу 

Виробничий 
потенціал 

Фондовіддача основних засобів 
Рівень зносу основних засобів 
Рівень завантаженості виробничих потужностей  

Фінансовий 
потенціал 

Прибутковість (продукції, власного капіталу, активів, 
продажу продукції) 
Ліквідність (загальна, поточна, абсолютна) 
Фінансова стійкість (фінансова незалежність, фінансова 
стабільність, концентрація позикового капіталу, 
співвідношення необоротних та оборотних активів). 
Оборотність активів (загальних, оборотних, запасів, 
коштів у розрахунках, власного капіталу). 

Трудовий  
потенціал 

Середня заробітна плата 
Продуктивність персоналу 

Маркетинговий 
потенціал 

Широта, глибина, насиченість асортименту 
Рівень рекламних витрат 

Джерело: складено автором 
 

Аналіз виробничого потенціалу хлібопекарських підприємств за 

показником фондовіддачі основних засобів протягом досліджуваного періоду 

2014-2018 рр. засвідчив, що найвищий рівень фондовіддачі має лідер галузі 

ПрАТ «Київхліб», показники якого в 2,5 рази перевищують середньогалузеві 

значення (дод. Г). Високий рівень фондовіддачі основних засобів мають такі 

підприємства як ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат", ПрАТ "Теремнохлiб", 

ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Криворіжхліб", ПрАТ 

"Славутський хлiбозавод", ПрАТ "Люботинський хлiбозавод", 

ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат" (рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Коефіцієнти фондовіддачі основних засобів досліджених 

хлібопекарських підприємств у 2018 році. 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємств 

 

Найнижчі показники фондовіддачі основних засобів мають ПрАТ 

"Криворізький хлібокомбінат №1", ПрАТ "Олександрійський хлібозавод", 

ПрАТ  "Локачинський хлібозавод", ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат", ПрАТ 

"Хлiбороб". Для цих підприємств характерна тенденція зниження коефіцієнту 

фондовіддачі протягом досліджуваного періоду, що свідчить про зниження 

ефективності використовування основних фондів. 

Для досліджених хлібопекарських підприємств характерним є повільне 

зростання коефіцієнту зносу основних засобів (дод. Г). Середнє значення 

коефіцієнту зносу основних засобів за досліджуваний період 2014-2018 рр. 

зросло з 0,52 до 0,57. Така тенденція свідчить про уповільнення процесів 

оновлення необоротних виробничих активів та вказує на зростання рівня 
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фізичного та морального зносу основних засобів, що призводить до зниження 

виробничо-технічного потенціалу цих підприємств. 

В цілому, високим рівнем виробничо-технічних ресурсів володіють такі 

хлібопекарські підприємства як ПрАТ «Київхліб», ПрАТ «Концерн Хлібпром», 

ХК «Хлібні інвестиції, ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство 

«Київський обласний хлібопекарський комплекс», ТОВ «Українсько-

словенське спільне підприємство «Хлібопекарський комплекс 

«Кулиничівський», ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», ТОВ «Комбінат 

баранкових виробів», ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», ПрАТ «Івано-

Франківський хлібокомбінат», ТОВ «Столичний хлібозавод», ПрАТ 

«Шосткинський хлібокомбінат» (рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Коефіцієнт зносу основних засобів досліджених 

хлібопекарських підприємств у 2018 році 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємств 
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Ці підприємства постійно ведуть роботу щодо впровадження нових 

хлібопекарських технологій та енергозберігаючого обладнання, зокрема, 

реконструюють технологічні лінії з метою розширення асортименту, 

здійснюють заміну печей застарілих конструкцій на сучасні ротаційні печі, 

впроваджують сучасні парогенератори, системи обліку та споживання 

природного газу і електроенергії, утилізаційні системи відхідних газів, 

здійснюють заміну застарілих трубчастих водонагрівачів на пластинчасті, 

тощо. 

Рівень виробничо-технічних ресурсів інших досліджених підприємств 

можна охарактеризувати в цілому як середній та низький. Це пов’язано з 

високим рівнем фізичного та морального зносу обладнання. До того ж, тупикові 

печі типу ФТЛ, якими в більшості укомплектовані ці підприємства, морально 

застарілі та не можуть забезпечити відповідну якість хлібобулочних виробів, їх 

низьку енерго- та трудомісткість.  

Важливе значення для формування фінансового-економічного потенціалу 

хлібопекарських підприємств мають показники фінансового стану 

(прибутковості, ліквідності, оборотності, платоспроможності), що забезпечують 

підтримку фінансової рівноваги підприємства. Адже нестача фінансових 

ресурсів значно обмежує підприємство в реалізації стратегічних заходів та 

може вплинути на вибір конкурентної стратегії. 

Аналіз фінансового стану хлібопекарських підприємств за показниками 

прибутковості протягом досліджуваного періоду 2014-2018 рр. засвідчив, що 

хоча в цілому по галузі протягом 2016-2017 рр. спостерігається тенденція до 

покращення фінансового стану після кризового періоду 2014-2015 рр., понад 

50% підприємства є збитковими за даними офіційної фінансової звітності (табл. 

2.12, дод. Д). Крім того, рівень прибутковості виробництва хліба та 

хлібобулочних виробів є значно нижчим у порівнянні з іншими галузями 

промисловості. 
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Таблиця 2.12 

Характеристика загального рівня прибутковості хлібопекарських 

 підприємств України в 2013-2018 рр.,% 

Показник Роки 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прибутковість 
діяльності, % 

-2,3 -5,2 -0,8 0,1 0,3 -0,4 

Джерело: [75] 

 

До стабільно прибуткових підприємства відносяться лише 23,7% 

досліджених хлібозаводів (дод. Д). Це такі підприємства як ПрАТ 

"Поліссяхліб", ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», ПрАТ "Черкаський 

хлібокомбінат", ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод», ПрАТ "Миколаївхлiб", 

ПрАТ "Яворівський хлібозавод", ПрАТ “Полонський хлiбозавод”, 

ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Славутський хлiбозавод".  

Однією з ключових характеристик фінансово-економічного потенціалу 

підприємства є стабільність його діяльності, що забезпечується 

збалансованістю джерел фінансування (власний, залучений, позиковий 

капітал). Показники фінансової стійкості та структури капіталу 

хлібопекарських підприємств відображають їх здатність погашати свою 

заборгованість та характеризують ступінь захищеності інтересів власників, 

інвесторів та кредиторів цих компаній.  

Проведений аналіз засвідчив, що фінансово стійкими є лише 39,5% 

досліджених хлібопекарських підприємств, які за рахунок власних активів 

спроможні своєчасно розрахуватись за своїми зобов'язаннями (дод. Д).  Це такі 

підприємства як ПрАТ "Поліссяхліб", ПАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод», ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод», ПрАТ "Василiвський 

хлiбокомбiнат", ПрАТ  "Локачинський хлібозавод", ПрАТ "Яворівський 

хлібозавод", ПрАТ “Полонський хлiбозавод”, ПрАТ "Хлiбороб", ПрАТ 

"Нікопольський хлібокомбінат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", ПрАТ 
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"Роменський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод", ПрАТ 

«Олевський хлібозавод», ПрАТ "Славутський хлiбозавод". 

До фінансово нестійких (34,2%) можна віднести ТОВ "Одеський 

коровай", ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат № 1", ПрАТ "Овруцький 

хлібозавод", ПрАТ "Криворіжхліб", ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат", 

ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат", ПрАТ 

"Дніпропетровський хлібзавод №9", ПрАТ  "Павлоградхлiб", 

ПрАТ "Паляниця", ПрАТ "Лугинський хлібозавод", ПрАТ "Олександрійський 

хлібозавод", ПрАТ "Люботинський хлiбозавод". Ці підприємства мають 

значний обсяг позикового капіталу, переважно кредитного, що знижує рівень їх 

фінансової незалежності та підвищує ризики ймовірності банкрутства. 

Аналіз ліквідності хлібопекарських підприємств протягом 2014-2018 рр. 

за показниками загальної, поточної та абсолютної ліквідності показав, що 

більшість хлібопекарських підприємства має низький (44,7%) та середній 

рівень ліквідності (18,4%), що свідчить про недостатність оборотних коштів для 

покриття поточних зобов’язань, протягом аналізованого періоду (дод. Д). 

Високий рівень ліквідності має 39,5% досліджених хлібозаводів. До них 

відносяться ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», ПрАТ "Поліссяхліб", 

ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат", ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод», 

ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат", ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат", 

ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод", ПрАТ «Київхліб», ПрАТ «Концерн 

Хлібпром», ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9", ПрАТ "Козятинхлiб", 

ПрАТ «Хлібний колос», ПрАТ “Полонський хлiбозавод”, ПрАТ «Олевський 

хлібозавод», ПрАТ "Славутський хлiбозавод". Ці підприємства володіють 

значним обсягом вільних ресурсів, які сформувалися завдяки власним 

джерелам. 

Стабільність фінансового стану хлібопекарських підприємств обумовлена 

значною мірою їх діловою активністю. Ділова активність проявляється, 

насамперед, у швидкості обороту коштів підприємства та багато в чому 

визначає рівень прибутковості підприємства. За результатами проведеного 
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аналізу можемо зробити висновок про високий рівень оборотності активів 

досліджених хлібопекарських підприємств, що в першу чергу пов’язано з 

особливостями хлібобулочної продукції як товарів повсякденного попиту, які 

має короткий термін реалізації. 

Трудові ресурси є важливою складовою ресурсного потенціалу будь-

якого підприємства. Аналіз трудових ресурсів хлібопекарських підприємств за 

показником середньої заробітної праці та опитування експертів ринку, 

засвідчили, що переважна більшість хлібозаводів мають проблеми із 

забезпеченістю кваліфікованим персоналом.  

Така тенденція пов’язана зі значним зниженням престижності робітничих 

спеціальностей в Україні, високим рівнем трудової міграції та відносно 

низьким рівнем оплати праці в цілому по хлібопекарській галузі. На всіх 

досліджених підприємствах, крім ПрАТ «Київхліб» середня заробітна плата 

протягом 2014-2018 рр. була нижчою за середню заробітну плату в Україні 

(дод. Е). 

В той же час для більшості досліджених хлібопекарських підприємств 

характерним є зростання продуктивності праці персоналу за рахунок 

підвищення випуску продукції (дод. Е). Проведений аналіз засвідчив, що 

найвищі показники продуктивності праці персоналу має лідер галузі ПрАТ 

«Київхліб», коефіцієнти продуктивності якого перевищують середньогалузеві 

значення протягом досліджуваного періоду (рис. 2.6).  

Високий рівень продуктивності праці мають також ПрАТ «Концерн 

Хлібпром», ТОВ «Одеський коровай», ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат", 

ПрАТ "Теремнохлiб", ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", ПрАТ «Новоград-

Волинський хлібозавод», ПрАТ "Дніпропетровський хлібозавод №9", ПрАТ 

"Стрийський хлiбокомбiнат", ПрАТ "Iзяславський хлібозавод". Головною 

причиною високого рівня продуктивності праці цих підприємств є 

використання сучасних автоматизованих технологій виробництва 

хлібобулочних виробів. 
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Рис. 2.6. Продуктивність персоналу хлібопекарських підприємств 

України, тис. грн./рік 

Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємств 

  

Найнижчі показники продуктивності праці мають ПрАТ 

"Олександрійський хлібозавод", ПрАТ  "Локачинський хлібозавод", ПрАТ 

"Яворівський хлібозавод", ПрАТ "Хлiбороб", ПрАТ "Роменський 

хлiбокомбiнат", ПрАТ «Хлібний колос». Головною причиною низького рівня 

продуктивності праці цих підприємства є зношеність основних виробничих 

засобів, використання зношеної техніки, застарілих технологій та значний 

відсоток ручної праці. 

Товарний асортимент хлібопекарських підприємств характеризується 

широтою – кількістю асортиментних груп (ліній); насиченістю – загальною 

кількістю товарних одиниць;  глибиною – середньою кількістю варіантів товару 

асортиментної групи (табл. 2.13). В середньому товарний асортимент 

досліджених хлібозаводів складається з 8 асортиментних груп (хліб житній, 
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пшеничний, житньо-пшеничний, дієтичний, булочні вироби, здобні вироби та 

кондитерські вироби), загальною насиченістю 83 товарні позиції. 

Таблиця 2.13 

Характеристика структури товарного асортименту хлібопекарських 

підприємств України 

Назва підприємства 
Широта 

асортименту 
Глибина 

асортименту 
Насиченість 
асортименту 

ПрАТ «Київхліб» 15 14 250 
ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат»  13 8 126 
ПрАТ «Теремно Хліб» 13 9 140 
ПрАТ «Новоград-Волинський 
хлібозавод» 

6 10 63 

ТОВ «Урожай» 6 6 48 
ТОВ «Яготин хліб» 5 8 41 
ТОВ «Українсько-словенське спільне 
підприємство «Хлібопекарський 
комплекс «Кулиничівський» 

13 11 150 

ТОВ «Перший столичний хлібозавод» 8 9 80 
ТДВ «Івано-Франківський 
хлібокомбінат» 

12 7 80 

ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 5 8 35 
ТОВ «Бердичівський хлібозавод» 5 10 70 
ГК Хлібодар (Запоріжжя) 11 9 95 
ТОВ «Рівненський хлібозавод» 8 7 60 
ТОВ Черкасихліб ЛТД» 10 9 80 
ПрАТ «Криворіжхліб» 6 10 55 
ТОВ «Миколаївський хлібозавод №1» 5 8 50 
ТОВ «Ніжинський хліб» 8 9 90 
ТОВ «Чернігівський хлібокомбінат» 6 10 64 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 7 11 78 
ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод" 5 8 40 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 6 10 99 
ПрАТ"Стрийський хлiбокомбiнат" 7 10 74 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 5 9 53 
Максимальне значення 15 14 250 
Мінімальне значення 5 6 35 
Середнє значення 8 9 83 

Джерело: сформовано автором за даними підприємств 

 

Найбільший асортимент хлібобулочних та кондитерський виробів має 

лідер ринку ПрАТ «Київхліб» (широта – 15 асортиментних ліній, насиченість – 
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250 асортиментних позицій). Дослідження практики прийняття управлінських 

рішень щодо формування асортименту на вітчизняних хлібопекарських 

підприємствах дозволило визначити такі особливості процесу формування 

товарного портфелю: 

– динамічність ринкових запитів, яка позначається на необхідності  

оновлення асортименту продукції і вимагає підвищеної гнучкості виробничої 

техніко-технологічної бази; 

– складність прогнозування зміни попиту споживачів за умов 

невизначеності та методичної неозброєності менеджменту підприємств при  

обґрунтуванні управлінських рішень щодо формування товарним портфелем, 

інформаційно-аналітичних методів і моделей оптимізації асортименту 

підприємства; 

– слабкий вплив стратегічних чинників при формуванні управлінських 

рішень та при формуванні оптимального продуктового портфелю 

хлібопекарських підприємств; 

– відсутність цілеспрямованого управління життєвим циклом продукції, 

слабка маркетингова обґрунтованість товарної і цінової політики, слабка 

комунікаційна та збутова політика. 

Основними факторами товарної диференціації хлібобулочної продукції є 

якість (смакові властивості), зовнішній вигляд, упаковка, різноманітність 

асортименту (смаків), бренд (товарний знак), безпека (відповідність стандартам 

ДСТУ, НАССР),  екологічність (натуральність, «без шкідливих домішок»). 

Аналіз рівня рекламних витрат хлібопекарських підприємств (табл. 2.14) 

засвідчив, що для досліджених підприємств характерним є низький рівень 

диференціації за даним показником. Це пояснюється тим, що хліб та 

хлібобулочні вироби є товарами повсякденного попиту та продуктами 

переважно локальної дистрибуції, відповідно виробники мають незначні 

рекламні бюджети. Однак хлібопекарські підприємства мають значний 

потенціал щодо підвищення рівня диференціювання продукції за рахунок 
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посилення комплексу маркетингу, поглиблення товарної, іміджевої 

диференціації та диференціації упаковки хлібобулочних виробів.  

Таблиця 2.14  

Рівень рекламних витрат досліджених хлібопекарських 

 підприємств в 2018 році 

Назва підприємства 

Витрати на рекламу Чистий 
дохід, 

тис. грн. на 
рік 

тис. грн.  
на рік 

% до 
чистого 
доходу 

ПрАТ «Київхліб» 1487 0,06 2300698 
ПрАТ "Концерн Хлібпром" 408 0,04 1102073 
ПрАТ "Одеський коровай" 614 0,16 395260 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 

139 0,21 64807 

ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 400 0,21 186210 
ПрАТ "Теремнохлiб" 581 0,29 203123 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 237 0,17 143619 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібозавод" 289 0,21 138046 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 130 0,19 67214 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 100 0,23 43489 
ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат" 51 0,15 33725 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 548 0,14 39957 
ПрАТ "Криворіжхліб" 187 0,14 134494 
ПрАТ "Поліссяхліб" 85 0,14 62163 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 37 0,19 19588 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 248 0,21 116119 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 32 0,19 16613 
ПрАТ "Славутський хлібозавод" 89 0,14 64258 
ПрАт "Люботинський хлібозавод" 21 0,09 23641 
ПрАТ "Iзяславський хлібозавод" 104 0,17 59746 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 33 0,16 21169 
ПрАТ "Стрийський хлiбокомбiнат" 17 0,10 16356 
ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" 54 0,19 28493 
ПрАТ "Козятинхлiб" 147 0,22 66875 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 218 0,24 90227 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 123 0,12 102652 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 30 0,20 15286 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 20 0,18 11281 

  Джерело: розраховано автором за даними звітності підприємств 
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Перейдемо до експертної оцінки ресурсного потенціалу хлібопекарських 

підприємств.  Для цього була запропонована методика експрес-діагностики, 

відповідно до якої оцінювання потенціалу було проведено за таким 

алгоритмом: 

  1. Визначення складових ресурсного потенціалу. Узагальнюючи 

наявний досвід практики проведення діагностики потенціалу, враховуючи 

специфіку діяльності хлібопекарських підприємств та грунтуючись та моделі 

квадрату потенціалу І.М.Рєпіної, було визначено чотири складові ресурсного 

потенціал: фінансовий (ФП), виробничий (ВП), маркетинговий (МП) та 

трудовий (ТП) потенціали. 

РП = ∫ (ФП, ВП, МП, ТП)   (2.1) 

  2. Проведення оцінки кожної складової потенціалу в балах за 

п’ятибальної шкалою. Рівень складових ресурсного потенціалу оцінюється в 

діапазоні від 1 до 5 балів, де 1 – незначний рівень; 2 – помірний рівень; 3 – 

суттєвий (середній) рівень; 4 – значний рівень; 5 – дуже значний рівень. 

  3. Визначення вагових коефіцієнтів складових ресурсного потенціалу 

підприємства. Для встановлення значення вагових коефіцієнтів, може бути 

використаний метод аналізу ієрархій Сааті або правило Фішберна.  

  Вагові коефіцієнти для складових ресурсного потенціалу в даному 

дослідженні були визначені експертним шляхом виходячи з наступної системи 

переваг: виробничий потенціал важливіший за трудовий потенціал, трудовий 

потенціал важливіший за маркетинговий потенціал, а маркетинговий потенціал 

важливіший за фінансовий потенціал. 

  4. Розрахунок зважених показників по кожній складовій ресурсного 

потенціалу ( іПК ) з урахуванням його вагомості. 

Кп = рі ∙ ві   (2.2) 

  де рі  – оцінка рівня складової ресурсного потенціалу, 

  ві  – вагомість складової ресурсного потенціалу,   

  5. Визначення узагальненого показника ресурсного потенціалу 

підприємства (Іп): 
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Іп = ∑ (КВП, КФП, КТП, КМП)  (2.3) 

де ВПК  - зважений показник виробничого потенціалу підприємства; 

ФПК  - зважений показник фінансового потенціалу підприємства; 

ТПК  - зважений показник трудового потенціалу підприємства; 

МПК  - зважений показник маркетингового потенціалу підприємства. 

6. Визначення рівня ресурсного потенціалу підприємства за відповідною 

шкалою (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Характеристика рівнів ресурсного потенціалу підприємства  

Діапазон 
значеннь 

узагальненого 
показника, Іп 

Якісна 
інтерпретація 

рівня 
ресурсного 
потенціалу 

Вербальна характеристика рівня потенціалу 

3,67 – 5,00 високий 

 

Підприємство працює з високою ефективністю 
та прибутковістю, усі види ресурсів 
використовуються ефективно, проблеми із 
забезпеченням необхідними ресурсами відсутні. 

2,34 – 3,66 середній 

 

Підприємство працює з низькою ефективністю 
та прибутковістю, існують проблеми із 
забезпеченням певними видами ресурсами. 

1 – 2,33 низький 

 

Підприємство є збитковим, працює 
неефективно, має постійні проблеми із 
забезпеченням більшістю видів необхідних 
ресурсів. 

 Джерело: сформовано автором 

 

Результати апробації запропонованої методики експрес-діагностики 

ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств, які представлені в табл. 

2.16, 2.17, дозволили виділити за узагальненим показником ресурсного 

потенціалу три групи підприємств: підприємства з високим рівнем ресурсного 

потенціалу, підприємства з середнім рівнем ресурсного потенціалу та 

підприємства з низьким рівнем ресурсного потенціалу. 
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Таблиця 2.16 

Визначення рівня ресурсного потенціалу досліджених хлібопекарських 

підприємств  

Рівень 
ресурсного 
потенціалу 

Підприємства, що відносять до даної групи 

Узагальнений 
показник 

ресурсного 
потенціалу, Іп 

високий  

 

ПрАТ «Київхліб» 4,5 
ПрАТ «Концерн «Хлібпром» 4,1 
ТОВ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції» 4,3 

середній ТОВ «Одеський коровай» 3,6 
ПрАТ «Теремно хліб» 3,4 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 3,5 
ПАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 3,0 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» 2,9 
ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 3,0 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 3,1 
ПрАТ "Поліссяхліб" 2,9 
ПрАТ "Криворіжхліб" 3,1 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 3,0 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод" 2,9 
ПрАТ "Козятинхлiб" 2,4 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 2,5 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 2,6 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 2,5 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 2,4 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод» 2,5 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 2,4 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 2,6 
ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" 2,5 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 2,4 
ПрАТ "Люботинський хлiбозавод" 2,6 
ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод" 2,7 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 2,5 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 2,4 
ПрАТ "Стрийський хлiбокомбiнат" 2,8 
ТОВ «Урожай» 3,0 

низький ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат" 2,1 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 1,9 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 1,8 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 1,8 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 1,9 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 2,2 
ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат" 1,9 
СТ «Яготинський хліб» 1,75 

Джерело: розраховано за результатами власних досліджень автора 
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Таблиця 2.17 

Групування хлібопекарських підприємств за узагальненим показником 

ресурсного потенціалу 

Групи 
підприємств 

Коефіцієнти за складовими узагальненого показника 
 ресурсного потенціалу  Узагальнений 

показник 
ресурсного 
потенціалу 

виробничий 
потенціал 

фінансовий 
потенціал 

маркетинговий 
потенціал 

трудовий 
потенціал 

Підприємства з 
високим рівнем 
ресурсного 
потенціалу 

2,00 1,12 0,65 0,54 4,31 

Підприємства з 
середнім рівнем 
ресурсного 
потенціалу 

1,89 0,80 0,50 0,40 3,59 

Підприємства з 
низьким рівнем 
ресурсного 
потенціалу 

1,40 0,38 0,20 0,30 2,28 

Джерело: розраховано за результатами власних досліджень автора 

 

Підприємства першої групи, до якої потрапили лідери галузі – ПрАТ 

«Київхліб», ПрАТ «Концерн «Хлібпром»,  ТОВ «Холдингова компанія «Хлібні 

інвестиції», за рівнем розвитку виробничо-технічної бази, забезпеченості 

фінансовими, людськими та управлінськими ресурсами мають найбільший 

потенціал для стратегічного розвитку, широкі можливості щодо формування 

конкурентних переваг та вибору конкурентних стратегій (рис. 2.7).  

Підприємства другої групи, до якої зокрема увійшли ТОВ «Одеський 

коровай», ПрАТ «Теремно хліб», ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат", ПАТ 

«Новоград-Волинський хлібозавод», ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 

«Слобожанський», ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ПрАТ "Черкаський 

хлібокомбінат", ПрАТ "Поліссяхліб", ПрАТ "Криворіжхліб", ПрАТ 

«Коростенський хлібозавод», ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод ", 

ПрАТ "Козятинхлiб", ПрАТ "Миколаївхлiб", є переважно лідерами локальних 

ринків. Вони мають достатній (середній) рівень розвитку ресурсного 
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потенціалу, що дозволяє їм бути конкурентоспроможними та утримувати свої 

конкурентні позиції. Однак вони мають певні обмеження щодо можливостей 

формування конкурентних переваг та вибору конкурентної стратегії. 

 

 

Рис. 2.7. Профілі ресурсного потенціалу досліджених хлібопекарських 

підприємств 

Джерело: побудовано за результатами власних досліджень автора 

 

Підприємства третьої групи, до якої увійшли переважно дрібні локальні  

хлібопекарські підприємства мають найнижчий рівень ресурсного потенціалу. 

Підприємства цієї групи мають найгірші  показники фінансового стану (більшість 

з них є збиковими), мають низьку ефективність маркетингової діяльності, що 

обумовлює їх слабку конкурентну позицію.  Такий стан зумовлено незначними 

фінансовими, маркетинговими можливостями підприємств та неможливістю 

залучити новітні техніко-технологічні чи організаційні ресурси. Підприємства 

третьої групи суттєво обмежені щодо формування конкурентних переваг та 

вибору конкурентних стратегій.  
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2.3. Ідентифікація конкурентних стратегій досліджуваних підприємств, 

аналіз практики їх формування та вибору 

 

 

Визначальним завданням кожного підприємства є забезпечення його 

стратегічної конкурентоспроможності, яка може бути досягнута виключно за 

рахунок ефективного стратегічного менеджменту, зокрема, на основі 

формування і реалізації відповідної конкурентної стратегії. Досягнення 

конкурентного успіху вітчизняними підприємствами неможливе без 

ефективних управлінських рішень щодо вибору їх базових конкурентних 

переваг, конкурентних стратегій та конкурентної поведінки. Ідентифікація 

конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств, передбачає визначення 

ключових стратегічних рішень, які визначають їх зміст. Ці рішення великою 

мірою забезпечують спроможність підприємства конкурувати на ринку, суттєво 

впливають на досягнення ринкового успіху в довгостроковій перспективі.  

Проведемо аналіз практики управлінських рішень хлібопекарських 

підприємств щодо формування та вибору їх конкурентних стратегій з метою 

визначення ефективності цих рішень. Ключовими управлінськими рішеннями, 

які визначають зміст та конфігурацію конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств є стратегічні рішення щодо базових конкурентних переваг, джерел 

та способів набуття (утримання) конкурентних переваг, моделі конкурентної 

поведінки та тактики конкурентних дій, рішення щодо ключових ринків, 

споживачів та продуктів. 

З метою аналізу існуючої практики вітчизняних хлібопекарських 

підприємств щодо формування та вибору їх конкурентних стратегій, було 

проведене анкетування керівників тридцяти хлібопекарських підприємств, які 

входять до складу Всеукраїнської асоціації пекарів та проведені інтерв’ю зі 

спеціалістами Об'єднання підприємств хлібопекарної промисловості 

«Укрхлібпром» (дод. Ж). 
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Аналіз практики розробки і реалізації стратегічних планів показав, що 

система стратегічного управління на більшості досліджених хлібопекарських 

підприємствах не сформована у повному обсязі, представлена у вигляді 

обмеженої кількості елементів стратегічного процесу, які не інтегровані в єдину 

систему стратегічного управління (дод. К). Для підприємств характерний 

низький рівень використання методичного інструментарію стратегічного 

управління, низький рівень інформаційного забезпечення стратегічного аналізу, 

процесів формування, вибору та реалізації конкурентної стратегії. 

На хлібопекарських підприємствах використовуються переважно 

стандартні лінійно-функціональні організаційні структури управління. У складі 

більшості з них відсутні стратегічні департаменти як спеціалізовані відділи, які 

займаються координаціє дій всіх підрозділів щодо розробки та реалізації 

загальних та конкурентних стратегій підприємства. Крім того у багатьох 

підприємств хлібопекарської галузі досі відсутній маркетинговий відділ і 

відповідні функції виконуються дуже слабо відділами збуту та продажу, що 

призводить до послаблення конкурентних позицій цих підприємств. 

Що стосується підходів топ-менеджменту до управління підприємством та 

забезпечення його конкурентоспроможності, то більшість керівників 

вітчизняних хлібопекарських підприємств використовують адаптивний підхід 

до формування та реалізації загальних та конкурентних стратегій, базуючись на 

попередньому досвіді. Вони намагається зберегти існуючі позиції на ринку 

шляхом пристосування до змін, які виникають у зовнішньому середовищі. Таке 

пристосування здійснюється, зокрема, за допомогою копіювання конкурентних 

переваг та конкурентних стратегій суперників. 



 
 

Дослідження показало, що набуває принципових змін пріоритетна 

конкурентна стратегія хлібопекарських підприємств. Якщо раніше багато 

хлібопекарських підприємств орієнтувалися на виробництво великих обсягів 

недиференційованої продукції, тобто дотримувалися стратегічного вибору на 

користь мінімізації витрат, то останніми роками ця тенденція змінилася.   

Найпоширенішою конкурентною стратегією виробників хліба та хлібобулочної 

продукції стає стратегія диференціації – 70% досліджених підприємств 

(рис.2.8). Така тенденція – це об’єктивна відповідь виробників на зміну вимог 

кінцевих споживачів та торгівельних підприємств на ринку хліба та 

хлібобулочних виробів, які були розглянуті нами в пункті 2.1. 
 

 

Рис.2.8. Розподіл хлібопекарських підприємств за визначеною 

пріоритетною конкурентною перевагою   

Джерело: побудовано за результатами власних досліджень автора 

 

Свою пріоритетну конкурентну стратегію як стратегію диференціації 

серед досліджених підприємств визначили такі  підприємства як ПрАТ 

«Київхліб», ПрАТ «Концерн Хлібпром», ТОВ «Одеський коровай», ПрАТ 

«Херсонський хлібокомбінат», ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод», ТОВ 

«Урожай», ТОВ «Перший столичний хлібозавод», ПрАТ «Теремно Хліб», 

ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ПрАТ 
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невизначена



126 
 
«Криворіжхліб», ПрАТ «Ніжинський хліб», ТОВ «Черкасихліб ЛТД», ТОВ 

«Чернігівський хлібокомбінат», ТОВ «Хлібодар», ТДВ «Бердянський 

хлібокомбінат», ТДВ «Запорізький хлібозавод», ТДВ «Мелітопольський 

хлібокомбінат», ТДВ «Оріхівський хлібокомбінат», ТОВ «Українсько-

словенське спільне підприємство «Київський обласний хлібопекарський 

комплекс», ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство 

«Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський». Це переважно великі та середні 

хлібопекарські підприємства , які обирають стратегію широкої диференціації з 

метою утримання лідерських позицій на локальному чи національному ринку 

хліба та хлібобулочних виробів. 

Конкурентні стратегії цих підприємств спрямовані на зростання обсягів 

реалізації хлібобулочної продукції за рахунок постійного розширення та 

поглиблення асортименту, формування позитивного іміджу підприємства та 

високої лояльність споживачів до торгової марки підприємства. Досліджені 

хлібопекарські підприємства не обирають стратегію фокусування на певному 

сегменті ринку хліба та хлібобулочних виробів чи групі споживачів. Ця 

пов’язано з тим, що більшість підприємств мають надлишкові незавантажені 

виробничі потужності, тому їм економічно невигідно фокусуватися на певному 

сегменті ринку, які є відносно невеликими за розмірами. 

Свою пріоритетну конкурентну стратегію як стратегію мінімізації витрат 

серед досліджений підприємств визначили такі  підприємства як ТОВ 

«Яготинхліб», Іванківський хлібозавод Іванківського районного споживчого 

товариства, ПрАТ «Долинський хлібозавод», ПрАТ «Олевський хлібозавод», 

ПрАТ «Славутський хлібозавод», ПрАт «Люботинський хлібозавод», ПрАТ 

«Конотопський хлiбокомбiнат», ПрАТ «Козятинхлiб», ПрАТ  «Павлоградхлiб», 

ПрАТ «Олександрійський хлібозавод», ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод», 

ПрАТ  «Локачинський хлібозавод», ПрАТ «Лугинський хлібозавод», ПрАТ 

«Яворівський хлібозавод», ПрАТ «Полонський хлiбозавод», ПрАТ 

«Василiвський хлiбокомбiнат», ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат». Це 

переважно підприємства малої та середньої виробничої потужності, які мають 
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слабкі конкурентні позиції на ринку хліба та хлібобулочних виробів. Ці 

підприємства орієнтується на масового споживача та задоволення 

стандартних потреб більшості покупців на цільовому ринку.  

За результатами проведеного опитування, було визначено, що найбільший 

вплив на вибір пріоритетної конкурентної стратегії мають генеральні 

директори підприємств та керівники відділів маркетингу (67% досліджених 

підприємств), власники бізнесу (50% досліджених підприємств) та акціонери 

компаній (17% досліджених підприємств). 

При виборі своєї конкурентної стратегії хлібопекарські підприємства 

орієнтуються на такі  ключові факторами успіху (КФУ) в хлібопекарській 

галузі як висока якість продукції, а саме відмінні смакові якості, широкий 

асортимент продукції, регулярне впровадження нових видів продукції, досвід 

роботи та ділова репутація, пізнаваність бренду, швидка реакція на зміни 

смаків споживачів, розвинута система логістики та маркетингу, досвід та 

професійність працівників, вдале розташування (близькість до кінцевого 

споживача), технічний рівень обладнання та організації виробництва, низький 

рівень операційних витрат (табл. 2.18). 

Основними сферами формування конкурентних переваг досліджених 

хлібопекарських підприємств є виробництво та маркетинг. У виробничій сфері 

головні акценти в процесі формування конкурентних переваг робляться на 

забезпеченні високого рівня якості хлібобулочної продукції, перш за все 

смакових властивостей, та зниженні виробничих витрат за рахунок розробки 

інноваційних рецептур, впровадження нового високопродуктивного 

обладнання, оптимізації використання сировини.  

В сфері маркетингу найбільша увага приділяється підвищення лояльності 

споживачів через створення та просування власних торгових марок, 

формування фірмових збутових мереж, покращенню сервісу обслуговування 

клієнтів, активної реклами. Підприємства активно працюють над створенням 

нових продуктів, удосконаленням обслуговування клієнтів та підвищенням 

якості виготовленої продукції. Хлібопекарські підприємства використовують 
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переважно диференційований маркетинг, який передбачає досягнення 

конкурентних позицій через цінову і товарну диференціацію на багатьох 

ринкових сегментах.  

Таблиця 2.18 

Результати опитування експертів щодо визначення конкурентних переваг 

хлібопекарських підприємств  

№ Ключові фактори успіху  

Кількість 
голосів 

експертів, 
% 

Ранг 
фактора 

1 Висока якість продукції (відмінні смакові властивості) 85,5 10 
2 Широкий асортимент продукції  83,3 9 
3 Значний досвід роботи та ділова репутація 80,0 8 
4 Регулярне впровадження нових видів продукції 55,0 7 
5 Пізнаваність бренду 50,0 6 
6 Розвинута система логістики та маркетингу 33,3 5 
7 Досвід та професійність працівників 33,0 4 

8 
Вдале розташування (близькість до кінцевого 
споживача) 

30,3 3 

9 
Технічний рівень обладнання та організації 
виробництва  

20,0 2 

10 Низький рівень операційних витрат 16,7 1 

Джерело: сформовано за результатами власних досліджень автора 

 

Хлібопекарські підприємства використовують переважно традиційні 

способи набуття та утримання власних конкурентних переваг (табл. 2.19), що 

передбачає використання політики прямого зіткнення інтересів підприємств на 

ринку. Основними підходами до набуття та утримання конкурентних переваг є 

адаптація до змін конкурентного середовища, адаптація до зміни потреб 

споживачів, пошук слабких місць у позиціях конкурентів, виявлення 

найкращого досвіду конкурентів серед та копіювання його у різних формах. 
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Таблиця 2.19 

Результати дослідження підходів хлібопекарських підприємств до набуття 

(утримання) конкурентних переваг 

Основні підходи до набуття (утримання) 
конкурентних переваг 

% досліджених підприємств, що 
використовують відповідні підходи 

Пошук нових можливостей, ринків, 
споживачів 

100 

Швидка адаптація до змін на ринку 60 
Пошук слабких місць конкурентів  40 
Швидка адаптація до зміни вимог 
споживачів 

20 

Копіювання найкращого досвід 
конкурентів 

15 

 Джерело: розраховано за результатами власних досліджень автора 

 

Більшість досліджених хлібопекарських підприємств при формуванні 

конкурентної стратегії основною стратегічною метою визначають збільшення 

обсягів виробництва та продажу продукції для забезпечення бажаного рівня 

прибутковості та завантаження виробничих потужностей (табл.2.20). 

Таблиця 2.20 

Розподіл хлібопекарських підприємств за ідентифікованими стратегічними 

цілями при формуванні конкурентної стратегії 

Основні стратегічні наміри 
підприємства 

% досліджених підприємств, що мають 
відповідні стратегічні наміри 

Збільшення обсягів виробництва, в т.ч. 85,5 
- запакованого хлібу та ХБВ 
- дрібно штучних ХБВ 
- заморожених напівфабрикатів 

33,3 
33,3 
33,3 

Розробка нових видів продукції 50,0 
Вихід на нові ринки, в т.ч. 
- на зовнішні (міжнародні) ринки 

40,0 
 

Джерело: розраховано за результатами власних досліджень автора 

 

Збільшення обсягів виробництва здійснюється в таких сегментах як 

запакований хліб та хлібобулочні вироби, дрібно штучні хлібобулочні вироби, 

заморожені напівфабрикати. Також ключовими стратегічними завданнями при 
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формуванні та реалізації конкурентної стратегії є розробка нових видів 

продукції та вихід на нові ринки, в тому числі на зовнішні ринки. 

Конкурентну поведінку більшості досліджених хлібопекарських 

підприємств на національному та локальних ринках хліба та хлібобулочних 

виробів можна охарактеризувати як неагресивну, направлену на захист власної 

ринкової позиції (рис. 2.9). Для них характерна адаптивна ринкова поведінка, що 

виявляється у намагання бути відмітним в конкурентному середовищі шляхом 

пристосування до змін в цьому середовищі. Також значна частина 

хлібопекарських підприємств (34% досліджених підприємств) застосовує як 

наступальні так і захисні конкурентні дії в залежності від поведінки 

найближчих конкурентів. 

 

Рис. 2.9. Розподіл хлібопекарських підприємств за типом 

конкурентної поведінки 

Джерело: побудовано за результатами власних досліджень автора 

 

Захисні дії хлібопекарські підприємства використовують переважно через 

скорочення обсягу вітчизняного ринку та попиту споживачів на хліб та 

хлібобулочні вироби, високий конкурентний статус  суперників. Захисна 

конкурентна поведінка є характерною для підприємств із середньою і низькою 

конкурентною позицією та невисокою конкурентною адаптивністю. Захисні 
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конкурентні дії направлені, як правило на розширення/оновлення асортименту, 

та розширення мережі збуту продукції. 

Наступальна, агресивна конкурентна поведінка характерна для 

підприємств, які є лідерами на ринку (висока конкурентна позиція), і 

претендентів на лідерство (середня конкурентна позиція) з високим ступенем 

конкурентної адаптивності. Наступальні стратегії збільшення обсягів продажу 

передбачають активні рекламні компанії, підвищення якості обслуговування 

клієнтів (торгівельних організацій). Основними умовами вибору 

хлібопекарськими підприємствами агресивних конкурентних дій є: цільова 

спрямованість підприємства, а саме вихід на новий ринок, та  високий рівень 

потенційної конкурентоспроможності. 

Більшість досліджених хлібопекарських підприємств при визначенні 

рівня охоплення ринкового простору орієнтуються на локальні ринки, 

розширення місткості існуючих ринків збуту та розвиток можливостей 

підприємства на цих ринках (рис.2.10). Ключовим способом виходу 

хлібопекарських підприємств на нові ринки збуту є стратегія розвитку ринку, 

яка передбачає адаптацію та виведення існуючих товарів на нові ринки за 

рахунок географічної експансії, використання нових каналів дистрибуції, 

пошуку нових груп споживачів.  

Використання стратегії диверсифікації хлібопекарськими 

підприємствами, яка передбачає розробку принципово нових типів товарів та 

вихід з ними на нові для компанії ринки, зустрічається зрідка. Рівень 

вертикального інтегрованих об’єднань в хлібопекарській галузі найнижчий у 

вітчизняній харчовій промисловості. До вертикально інтегрованих компаній 

відносяться лише компанія Lauffer Group, ПрАТ «Концерн «Хлібпром», ПрАТ 

«Київхліб». 
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Рис. 2.10. Розподіл хлібопекарських підприємств України за 

масштабом конкурентної активності 

Джерело: побудовано за результатами власних досліджень автора 

 

Посилення конкурентної боротьби на ринку хліба та хлібобулочних 

виробів змусило вітчизняних виробників значно розширити асортимент 

хлібобулочних виробів, в результаті чого відбулася зміна структури товарного 

портфелю всіх операторів ринку. Питання формування асортименту продукції є 

стратегічно важливим для хлібопекарських підприємства, оскільки з одного 

боку глибокий і насичений асортимент створює умови для якісного 

задоволення потреб покупців різних сегментів ринку, проте, з іншого боку, 

підприємствам необхідно забезпечити найбільш ефективне використання своїх 

ресурсів та виробничих потужностей, які дуже часто є надлишковими. 

Більшість досліджених хлібопекарських підприємств вибирає стратегію 

випуску широкого асортименту диференційованої продукції, що призводить до 

необхідності формування конкурентних стратегій в розрізі окремих продуктів 

та брендів.  

Розглянувши практику формування конкурентних стратегій 

хлібопекарськими підприємствами з точки зору ключових управлінських 

рішень, перейдемо до питання оцінки результативносі обраних ними 

пріритетних конкурентних стратегій.  За результатами проведеного нами 
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опитування, лише 50% керівників досліджених хлібозаводів визначили свою 

конкурентну стратегію як результативну, що дозволяє їм досягнути 

поставлених цілей (табл. 2.21). Це такі підприємства як ПрАТ «Київхліб», 

ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат», ПрАТ «Новоград-Волинський 

хлібозавод», ТОВ «Українсько-словенське спільне підприємство «Київський 

обласний хлібопекарський комплекс», ТОВ «Українсько-словенське спільне 

підприємство «Хлібопекарський комплекс «Кулиничівський», ТОВ «Перший 

столичний хлібозавод», ПрАТ «Теремно Хліб», ПрАТ «Чернівецький 

хлібокомбінат», ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ПрАТ «Криворіжхліб», 

ПрАТ «Ніжинський хліб», ТОВ «Черкасихліб ЛТД», ТОВ «Чернігівський 

хлібокомбінат», ТОВ «Хлібодар», ТДВ «Бердянський хлібокомбінат», ТДВ 

«Запорізький хлібозавод», ТДВ «Мелітопольський хлібокомбінат», ТДВ 

«Оріхівський хлібокомбінат». Ці підприємства мають високий (достатній)  

рівень ресурсного потенціалу та компетенцій  для успішної реалізації обраної 

базової стратегії (переважно стратегії широкої диференціації). 
 

 

Рис. 2.11. Розподіл хлібопекарських підприємств за оцінкою 

результативності обраної конкурентної стратегії 

Джерело: побудовано за результатами власних досліджень автора 
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16% керівників досліджених підприємств вважають свою конкурентну 

стратегію нерезультативною. Третина керівників не змогла від час опитування 

визначити наскільки результативною є їх конкурентна стратегія. Можемо 

припустити, що низька результативність конкурентних стратегій цих 

підприємств пов’язана з тим, що обрана стратегія не відповідає їх ресурсному 

потенціалу та/або їх конкурентному середовищу. 

Зокрема, підприємства ТОВ «Яготинхліб», Іванківський хлібозавод 

Іванківського районного споживчого товариства, ПрАТ «Долинський 

хлібозавод», ПрАТ «Олевський хлібозавод», ПрАТ «Славутський хлібозавод», 

ПрАт «Люботинський хлібозавод», ПрАТ «Конотопський хлiбокомбiнат», 

ПрАТ «Козятинхлiб», ПрАТ  «Павлоградхлiб», ПрАТ «Олександрійський 

хлібозавод», ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод», ПрАТ  «Локачинський 

хлібозавод», ПрАТ «Лугинський хлібозавод», ПрАТ «Яворівський 

хлібозавод», ПрАТ «Полонський хлiбозавод», ПрАТ «Василiвський 

хлiбокомбiнат», ПрАТ «Роменський хлiбокомбiнат», які визначили своєю 

базовою конкурентною стратегією стратегію мінімізацію витрат не здатні 

досягнути значної економії на витратах, адже вони мають високу собівартість 

виробництва продукції через недозавантаженість обладнання, велику кількість 

ручної праці, моральна застарілість устаткування, обмеженість виробничих 

площ для розвитку. 

При оцінці результативності своєї конкурентної стратегії хлібопекарські 

підприємства звертають увагу на такі показники як частка ринку, % охоплення 

торгівельних точок, обсяг виробництва продукції, обсяг продажу продукції, 

прибутковість, прибуток, маржинальний дохід, % виконання замовлень, 

впізнаваність бренду, лояльність покупців (табл. 2.21). 

Розглянувши практику стратегічних управлінських рішень досліджених 

хлібопекарських підприємств щодо вибору їх конкурентних стратегій, можемо 

сформулювати висновок, що низький рівень результативності обраних 

стратегій пов'язаний з тим, що по-перше, на підприємствах відсутні чіткі 



135 
 
критерії оцінки результативності реалізації конкурентної стратегії, по-друге,  

стратегічний вибір базової конкурентної переваги не забезпечується наявним 

ресурсним потенціалом. Також через низький рівень розвитку систем 

стратегічного управління хлібопекарських підприємств, стратегічні рішення 

щодо вибору конкурентної стратегії мають недостатнє аналітико-методичне 

обґрунтування.  

Таблиця 2.21 

Результати опитування експертів щодо визначення показників, які 

використовуються для оцінки результативності конкурентних стратегій 

№ Назва показника  
Кількість 
голосів 

експертів, % 

Ранг 
фактора 

1 Частка ринку підприємства 67,7 10 
2 % охоплення торгівельних точок 50,0 9 
3 Обсяг виробництва продукції 33,3 8 
4 Обсяг продажу продукції 33,2 7 
5 Чистий прибуток підприємства  33,1 6 
6 Прибутковість підприємства 33,0 5 
7 Маржинальний дохід підприємства 32,9 4 
8 % виконання замовлень торгівельних підприємств 16,7 3 
9 Впізнаваність бренду 16,5 2 
10 Лояльність покупців 16,0 1 

Джерело: сформовано за результатами власних досліджень автора 

 

На наше переконання подолати існуючі проблеми вітчизняних 

хлібопекарських підприємств щодо низької результативності їх конкурентних 

стратегій можна через формування нових управлінських підходів до 

формування та вибору цих стратегії, які повинні базуватися на наукових 

засадах. Цим питанням буде присвячено наступний розділ нашого дослідження.    
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Висновки до розділу 2 

 

 

Результати аналізу діяльності хлібопекарських підприємств у контексті 

формування та вибору ними конкурентних стратегій, дають змогу зробити такі 

висновки. 

1. Діяльність хлібопекарських підприємств відрізняється своєрідним 

характером конкурентних відносин на ринку. Це обумовлено  специфікою 

процесу реалізації і споживання хлібопекарської продукції, яка відноситься до 

товарів повсякденного попиту.  Негативна динаміка обсягу вітчизняного ринку 

хліба та хлібобулочної продукції; посилення конкурентного впливу, постійне 

скорочення кількості та платоспроможності кінцевих споживачів; підвищення 

ступеня залежності підприємств від зовнішнього оточення; загострення 

боротьби за ринки збуту продукції; сприяють значному загостренню 

інтенсивності конкуренції серед існуючих хлібопекарських підприємств. 

2. Виявлено тенденції розвитку хлібопекарської галузі та ринку хліба та 

хлібобулочних виробів, які впливають на вибір їх базової конкурентної переваги 

та конкурентної стратегії. Основними тенденціями є загальне зростання вимог 

кінцевих споживачів до якості хліба та хлібобулочних виробів, які прагнуть 

покращення якісних смакових властивостей хлібобулочних продуктів, 

зростання трендів до здорового способу життя та здорового харчування, 

фокусує стратегічні зусилля підприємства на використання стратегії 

продуктової диференціації продукції.  

3. Дослідження конкурентного середовища хлібопекарських підприємств 

України було здійснено на основі аналізу основних галузевих показників за 

основними функціональними сферами діяльності підприємств. За результатами 

аналізу конкурентного середовища хлібопекарської галузі за моделлю «5 сил 

конкуренції М.Портера» виділено три стратегічні групи конкурентів в 

залежності від обсягів виробництва та виробничої потужності. 



137 
 

4. Визначено, що ключовими факторами успіху в хлібопекарській галузі є 

висока якість продукції, а саме відмінні смакові якості, широкий асортимент 

продукції, регулярне впровадження нових видів продукції, досвід роботи та 

ділова репутація, пізнаваність бренду, швидка реакція на зміни смаків 

споживачів, розвинута система логістики та маркетингу, досвід та 

професійність працівників, вдале розташування (близькість до кінцевого 

споживача), технічний рівень обладнання та організації виробництва, низький 

рівень операційних витрат. Основними підходами до набуття та утримання 

конкурентних переваг є адаптація до змін конкурентного середовища, адаптація 

до зміни потреб споживачів, пошук слабких місць у позиціях конкурентів, 

виявлення найкращого досвіду конкурентів серед та копіювання його у різних 

формах. 

5. Результати аналізу ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств 

засвідчили, що рівень прибутковості виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів є значно нижчим у порівнянні з іншими галузями харчової 

промисловості, а нестача фінансових, техніко-технологічних, трудових ресурсів 

обмежує хлібопекарські підприємства в реалізації стратегічних заходів та 

впливає на вибір їх конкурентної стратегії. За результатами дослідження рівня 

ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств було виділено три групи: 

підприємства з високим рівнем ресурсного потенціалу, підприємства з середнім 

рівнем ресурсного потенціалу та підприємства з низьким рівнем ресурсного 

потенціалу. 

6. Результати ідентифікації конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств, практики їх формування і вибору показали, що для більшості 

досліджених компаній пріоритетною є стратегія диференціації. Через 

недостатній рівень розвитку систем стратегічного управління рішення щодо 

вибору конкурентних стратегій мають недостатнє аналітико-методичне 

обґрунтування.  

7. Аналіз успішності діючих конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств засвідчив, що вони мають низький рівень результативності. 
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Визначено, що низький рівень результативності конкурентних стратегій 

досліджених підприємств пов'язаний з тим, що по-перше, на підприємствах 

відсутні чіткі критерії оцінки результативності реалізації конкурентної 

стратегії, по-друге, стратегічний вибір базової стратегії конкуренції не 

забезпечується наявним ресурсним потенціалом чи необхідними 

компетенціями. 

Основні результати розділу 2 дисертації опубліковані у наукових працях 

автора [108-114]. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКЛАДНІ АСПЕКТИ  ВИБОРУ 

КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

3.1. Розробка методичного забезпечення вибору конкурентної 

стратегії на засадах нечітко-множинного та інтервального підходів 

економіко-математичного моделювання 

 

 

Хлібопекарські підприємства, як і інші підприємства вітчизняної  

економіки, за умов сучасних складних економічних процесів нерідко 

приймають помилкові стратегічні рішення, які негативно впливають на їх 

конкурентну позицію та рівень конкурентоспроможності. Основними 

проблемними питаннями для вітчизняних управлінців при виборі оптимальної 

конкурентної стратегії є, по-перше, визначення критеріїв вибору оптимальної 

стратегії, по-друге, вибір методики оцінки стратегічних альтернатив. 

Узагальнення найбільш розповсюджених методів оцінювання 

економічних процесів і явищ показало, що їх використання в умовах мінливості 

бізнес-середовища, підвищення вимогливості споживачів, загострення 

конкурентної боротьби не завжди є ефективним щодо обґрунтування вибору 

конкурентної стратегії підприємства. Найчастіше в науковій літературі 

пропонують обирати оптимальну конкурентну стратегію за такими критеріями 

як наявність суттєвої конкурентної переваги, досяжність для підприємства, 

здатність реагувати на зміни зовнішнього середовища, відповідність 

довгостроковим цілям підприємства [31-33]. На наш погляд, критерії вибору 

оптимальної конкурентної стратегії мають, в першу чергу, відповідають меті 

максимізації результату від впровадження цієї стратегії.  

Проте питання визначення результатів та оцінки результативності стратегії 

підприємства залишають одними з найменш дослідженими в економічній 
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літературі. Такий стан справ обумовлений, на наш погляд, наступним. По-

перше, сучасні дослідники не мають єдиної думки щодо способів оцінки 

результативності будь-якої стратегії. По-друге, виходячи з поліваріантності 

конкурентних стратегій та великого різноманіття економічних організацій, 

дослідники намагаються оцінити лише окремі аспекти конкурентного успіху 

підприємства, серед яких переважно фінансові результати, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та зміна конкурентної позиції на ринку. 

Характеризуючи можливі підходи до оцінки результативності стратегії 

підприємства, в цілому, та конкурентної стратегії, зокрема, необхідно 

підкреслити, що беззаперечна більшість науковців, серед яких А.Д. Чендлер, Д. 

Хассі, Дж. Пірс, Р. Робінсон, Б. Карлоф, К. Боумен, М.Х. Мескон, М.Альберт, 

Ф. Хедоури, Р.М.Грант, Р.А. Фатхутдинов, Е.В.Вергілес, О.М.Гребешкова, 

О.О.Кизенко та інші, вважають найвагомішим результатом формування та 

реалізації конкурентної стратегії підприємства – досягнення поставлених 

стратегічних цілей [115-126]. Відповідно результативність конкурентної 

стратегії визначається як ступінь досягнення за допомогою обраної стратегії 

намічених стратегічних цілей та орієнтирів підприємства [127,128]. Система 

цільових установок підприємства в контексті формування та вибору 

конкурентної стратегії може включати різноманітні цілі, які були нами були 

узагальнені в табл.1.6. 

В науковій літературі також відсутній єдиний погляд на систему критеріїв 

та показників, що дозволяють оцінювати рівень результативності стратегії 

підприємства. Це повязано з тим, що результатам впровадження конкурентної 

стратегії складно дати  оцінку, оскільки вони мають комплексний вплив на 

діяльність підприємства.  

Пошук науковців і практиків у напряму визначення показників 

результативності конкурентної стратегії ведеться у двох напрямах: розроблення 

інтегрального показника результативності та формування системи показників, 

що відображає рівень досягнення стратегічних цілей  підприємства. Але, 

використання інтегральних показників результативності стратегії, наприклад, 
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таких як конкурентоспроможність компанії або її конкурентна позиція, має 

серйозні проблеми концептуального та методичного характеру. Серед них 

варто відмітити: 

- по-перше, складність розроблення адекватної методики розрахунку 

інтегрального показника результативності стратегії, що має враховувати всі 

можливі результати; 

- по-друге, складність ідентифікації механізму впливу окремих складових 

інтегрального показника на загальний результат реалізації конкурентної 

стратегії підприємства; 

- по-третє, складність доведення чіткої взаємозалежності покращення або 

погіршення значень інтегрованих показників результативності саме з 

реалізованою конкурентною стратегією; 

- по-четверте, проблема вибору бази для порівняння отриманих 

результатів, навіть за умови розроблення адекватної методики розрахунку 

інтегрального показника результативності. 

Тому, ідентифікація та оцінка результативності конкурентної стратегії 

має відбувається, на наш погляд, не за інтегральним показником, а на основі 

системи ключових економічних показників. На наше переконання, систему 

ключових показників результативності конкурентної стратегії підприємства 

доцільно формувати на основі методології збалансованої системи показників 

(BSC) [129-132]. Такий підхід дає можливість оцінювати результативність 

конкурентних стратегій підприємств крізь призму фінансових, ринкових, 

операційних та соціальних результатів, які мають стратегічну цінність для 

довгострокової перспективи функціонування підприємства на ринку [133,134]. 

Розглянемо детальніше показники результативності конкурентних 

стратегій, які були нами узагальнені в табл.3.1. Оскільки основною метою 

діяльності економічних організацій є отримання прибутку, відповідно успішна 

конкурентна стратегія – це перш за все стратегія, яка максимізує прибуток 

підприємства.  



 
 

 

Таблиця 3.1  

Показники оцінки результативності конкурентної стратегії підприємства 

Сфера оцінки Основні стратегічні цілі  Показники (індикатори) 
 результативності  

Джерела інформації  
 

Фінансова 
результативність 

Підвищення прибутковості 
діяльності підприємства 
 

Чистий (операційний) прибуток 
підприємства 
Динаміка прибутку підприємства 
Прибутковість діяльності (продажів, 
активів) підприємства 

Квартальний, річний звіт про 
фінансові результати (форма №2); 
емпіричні дані управлінського обліку 
(звіти про доходи, витрати, 
прибутковість) 

Забезпечення фінансової стійкості 
підприємства 
 

Коефіцієнти оборотності активів, 
ліквідності, фінансової стійкості  

Квартальний, річний баланс (форма 
№1); квартальний, річний звіт про 
фінансові результати (форма №2) 

Підвищення інвестиційної 
привабливості підприємства 

Чистий прибуток  на одну акцію 
Дивіденди на одну просту акцію 

Річний звіт про фінансові результати 
(форма №2) 

Ринкова 
результативність 

Зростання обсягів продажу продукції 
(за рахунок існуючих і/або нових 
видів продукції, на існуючих і/або 
нових ринках) 

Чистий дохід від реалізації продукції 
Динаміка обсягів продажу продукції 
(за видами, клієнтами, ринками) 

Квартальний, річний звіт про 
фінансові результати (форма №2); 
емпіричні дані управлінського обліку 
(звіти про продажі продукції по 
товарах, регіонах, клієнтах) 

Посилення (утримання) ринкової 
позиції (ринкової влади) 

Ринкова частка підприємства 
 
% покриття торгових точок 

Експертна оцінка за статистичними 
даними;  
емпіричні дані управлінського обліку 

Підвищення рівня задоволеності 
(лояльності) споживачів за 
категоріями (кінцеві споживачі, 
торгівельні організації (гуртові, 
мережеві та індивідуальні клієнти)) 

% позитивних відгуків покупців  
% виконання замовлень торгівельних 
точок 
% утримання постійних покупців 
% залучення нових покупців 

Емпіричні дані управлінського обліку 
(дані маркетингових досліджень, 
звіти про продажі, кількість 
повторних, нових договорів) 
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Продовження табл. 3.1 

Сфера оцінки Основні стратегічні цілі  Показники (індикатори) 
 результативності  

Джерела інформації  
 

Операційна 
результативність 

Збільшення обсягів виробництва 
продукції (за рахунок існуючих і/або 
нових видів продукції; за рахунок 
існуючих і/або нових виробничих 
потужностей) 

Динаміка обсягів виробництва продукції 
(в цілому, і/або за асортиментними 
групами) 

Емпіричні дані управлінського обліку 
(звіти про обсяги виробництва 
продукції) 

Ефективне використання  виробничих 
потужностей підприємства 

% використання (завантаження) 
виробничих потужностей 

Емпіричні дані управлінського обліку 
(звіт про виробничі потужності) 

Покращення (утримання) високого рівня 
якості продукції 

% бракованої продукції 
 
 

Емпіричні дані управлінського обліку 
(звіт про виробничий, експедиційний 
брак) 

Підвищення рівня технологічності 
виробництва підприємства 

Динаміка рівня фізичного зносу 
основних засобів 
Динаміка інвестицій в оновлення 
обладнання 
Кількість та вартість капітальних 
ремонтів 

Квартальний, річний баланс (форма №1);  
емпіричні дані управлінського обліку 
(звіти по основними напрямам 
інвестування, бізнес-плани) 

Соціальна 
результативність 

Підвищення рівня задоволення інтересів 
персоналу підприємства (підвищення 
рівня оплати праці, зменшення 
плинності кадрів, мотивації персоналу) 

Динаміка зростання середньої заробітної 
плати працівників 
% плинності кадрів 
 

Емпіричні дані управлінського обліку 
(звіти по персоналу) 

Формування іміджу соціально-
відповідальної компанії за рахунок 
забезпечення виробництва безпечних, 
нешкідливих для здоров’я продуктів 
харчування; та внеску підприємства у 
загальний стійкий розвиток громади 
(суспільства) 

% продукції, що відповідає галузевим, 
національним (ДСТУ), міжнародним 
(НАССР) стандартам якості та 
безпечності продуктів харчування 
Кількість, вартість реалізованих 
соціальних проектів, благодійної 
допомоги 

Емпіричні дані управлінського обліку  

   Джерело: сформовано автором
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Адже, якщо конкурентна стратегія направлена лише на максимізацію 

частки ринку, залучення максимуму споживачів, це підриває структуру галузей, 

прискорює конкурентну конвергенцію, що знижує вірогідність набуття власної 

стійкої конкурентної переваги, а конкуренція відповідно набуває 

деструктивного характеру [135,136]. Крім того в фінансових показниках 

виражається реальний інтерес власників підприємства, оскільки вибір 

конкурентної стратегії визначає пріоритетні напрями інвестицій, 

співвідношення показників прибутку і ризику на вкладений капітал. 

Також найкращим свідченням результативності конкурентної стратегії 

вважається досягнута конкурентна позиція підприємства на ринку, адже 

формування і реалізації конкурентної стратегії передбачає досягнення переваги 

над конкурентами саме через завоювання кращих ринкових позицій. Успішна 

реалізація конкурентної стратегії і, відповідно, досягнення високих фінансових 

результатів, не можливе без зосередження уваги на створенні цінності для 

клієнтів, кінцевих споживачів, відповідності пропонованих продуктів потребам 

ринку.  

Не менш важливим є визначення результатів конкурентної стратегії  з 

точки зору операційної (виробничої) ефективності діяльності, адже бізнес-

процеси на підприємстві повинні бути побудовані так, щоб забезпечити 

максимальне надання цінності для споживачів, клієнтів з мінімально 

можливими витратами. Мова йде також про максимальне забезпечення 

поєднання інтересів власників (фінансові цілі) і споживачів (цінність для 

клієнта). 

Виділення соціальної результативності конкурентної стратегії пов’язано з 

тим, що провідною ідеєю сучасної теорії менеджменту є необхідність 

гармонійного сталого розвитку підприємства, що передбачає орієнтацію на 

поєднання та збалансування інтересів виробників, споживачів і суспільства в 

цілому [137]. Успішна конкурентна стратегія повинна бути спрямована на 

узгодження економічних інтересів підприємств-виробників з соціальними 

інтересами споживачів і суспільства в цілому [138,139]. Реалізація соціально 
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орієнтованої конкурентної стратегії веде до скорочення операційних витрат, 

зниження плинності кадрів, поліпшення доступу до капіталу, зміцнення 

репутації підприємства, зростання довіри з боку співробітників, акціонерів та 

інших зацікавлених осіб. Дані зміни, у свою чергу, впливають на поліпшення 

основних ринкових і фінансових показників діяльності компанії, та її 

капіталізацію в майбутньому. 

Розглянувши критерії вибору конкурентної стратегії підприємства, 

перейдемо до питання розробки методики оцінки стратегічних альтернатив. В 

стратегічному менеджменті напрацьовано чимало методів і моделей, які 

можуть бути використані для оцінки стратегічних альтернатив та вибору 

оптимальної конкурентної стратегії, зокрема моделі стратегічної гри, 

сценарний підхід, матричні моделі, методи експертної оцінки, які передбачають 

як якісний так і кількісний підхід до оцінки альтернатив [140,141].  

Основна складність оцінки стратегічних альтернатив полягає у визначенні 

прогнозних кількісних характеристик результативності обраного напряму 

стратегічного розвитку підприємства, оскільки невизначеність – одна з 

фундаментальних характеристик процесів прийняття стратегічних рішень. В 

більшості випадків, експерти, які проводять стратегічний аналіз, та управлінці, 

які приймають стратегічні рішення здатні визначити лише наближені оцінки 

очікуваних значень результативності стратегічної альтернативи. 

Однак, сучасний стан розвитку теорії прийняття управлінських рішень 

передбачає поєднання здатності людини розв’язувати складні, неформалізовані 

евристичні задачі з можливостями різних формальних математичних методів. 

Зокрема, сучасні нетічко-множинні та інтервальні підходи економіко-

математичного моделювання дозоляють знаходити ефективні рішення в сфері 

стратегічного планування [142, с.29-40].  

Математичну основу інтервального підходу до економіко-математичного 

моделювання стану невизначеності становить інтервальний аналіз [143-150]. 

Об’єктом дослідження інтервального аналізу є інтервальна невизначеність, 
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коли для досліджуваних кількісних показників можна встановити лише границі 

їх можливих значень. 

Розроблена нами модель вибору оптимальної стратегічної альтернативи 

ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв результативності стратегії. 

Згідно запропонованої моделі процедура прогнозування та оцінювання 

результатів реалізації стратегічної альтернативи передбачає наступні кроки 

(рис. 3.3): 

1. Формування набору часткових критеріїв результативності стратегічної 

альтернативи. 

2. Визначення вагових коефіцієнтів для часткових критеріїв 

результативності стратегічної альтернативи. 

3. Нормалізація критерії результативності стратегічної альтернативи. 

4. Визначення  узагальненого показника результативності стратегічної 

альтернативи. 

5. Вибір оптимальної стратегічної альтернативи. 

Крок 1. Критеріями встановлення результативності стратегічної 

альтернативи вважаємо найбільш значущі показники, відповідно до 

визначеного стану яких може здійснюватися оцінка отриманих результатів 

впровадження конкурентної стратегії. Критерії, які характеризують 

результативність стратегічної альтернативи можна поділити на універсальні – 

притаманні більшості підприємствам та специфічні, що встановлюються 

ситуативно, залежно від масштабу, бізнес-профілю, типу виробничого потоку 

підприємств тощо. 

Фінансові, ринкові та операційні показники результативності 

конкурентної стратегії є досить уніфікованими для більшості типів підприємств 

(наприклад, абсолютні, відносні показники прибутку, прибутковості, частки 

ринку, обсягів реалізації продукції) та можуть уточнюватися з урахуванням їх 

специфічних стратегічних цілей.  
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Крок 1. Формування набору часткових критеріїв результативності  (𝑲𝒊) стратегічної 
альтернативи (𝑺𝒊) 

 
 

Крок 2. Визначення вагових коефіцієнтів (𝒂𝒊) для критеріїв результативності 
стратегічної альтернативи (𝑲𝒊)   

 
 

Крок 3. Нормалізація критеріїв результативності стратегічної альтернативи 
3.1. Показник ступеня ризику стратегічної альтернативи (𝑅𝑖𝑠𝑘 ): 

𝑅𝑖𝑠𝑘 , 𝑗 ∈ 𝐾 , 𝐾 , … 𝐾 , mi ,1 , виз 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1,   𝐾 ≤  𝑁

0,  𝑁 ≤ 𝐾

,  𝐾 <  𝑁 < 𝐾 , 𝑖 = 1, 𝑚 , 

    де  𝐾  – критерій результативності, 𝑁  – нормативні значення показника 𝐾 . 

3.2. Показник відповідності оптимуму (𝑂𝑝𝑡 ): 

𝑂𝑝𝑡  =  
  

 
   

𝐾 = min 𝐾 , mi ,1 , 𝐾 = max 𝐾 , mi ,1 , 

𝑅𝑒 =   , mi ,1 , 

де  𝐾  –  мінімальне значення 𝐾 , 𝐾  – максимальне значення 𝐾 . 

 
 

  

Крок 4. Визначення  узагальненого показника результативності стратегічної 
альтернативи (𝐼 ) 

𝐼 =  ∑𝑎 𝑏 1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝑏  𝑂𝑝𝑡 , 𝑗 = 1, 𝑛,  , mi ,1   
 

𝑏 > 0, 𝑏 > 0, 𝑏 + 𝑏 = 1,  

𝑎 > 0, ∑𝑎 = 1   

де 𝑎  – ваговий коефіцієнт для i -го показника результативності стратегічної 
альтернативи, mi ,1 ; 

𝑏 , 𝑏  – вагові коефіцієнти для i -го показника результативності стратегічної 
альтернативи в аспектах: перший – ризику, другий – відповідності оптимуму. 

 

Крок 5. Вибір оптимальної стратегічної альтернативи (𝑺𝒐𝒑𝒕) 

𝑆 = max  𝐼  
де 𝐼  – узагальнений показник результативності Si - стратегічної альтернативи 

Рис. 3.1. Послідовність кроків вибору оптимальної стратегічної 
альтернативи конкурентної стратегії підприємства 

Джерело: розроблено автором 
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Визначення показників результативності конкурентної стратегії у 

соціальному контексті напряму залежить від специфіки діяльності 

підприємства та полягає у визначенні дійсно інформативних показників і зборі 

первинної інформації для їх розрахунку (див.табл.3.1). 

Вибрані критерії та показники результативності конкурентної стратегії 

підприємства мають відповідати наступним вимогам: релевантність по 

відношенню до стратегічних цілей; повнота охоплення, тобто здатність 

відображати найважливіші аспекти стратегії; надійність даних та їх значущість 

для осіб, що приймають рішення щодо стратегії компанії; обмеженість 

кількості складових для кожного аспекту оцінки; сумісність між собою в розрізі 

цілей і управлінських дій. 

Критерії результативності стратегічної альтернативи можна представити 

у вигляді ієрархічної структури, яка моделює задачу вибору оптимальної 

альтернативи в умовах невизначеності (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Ієрархічна структура критеріїв вибору стратегічної 

альтернативи 

Джерело: сформовано автором 

 

Перший рівень ієрархічної структури – це узагальнений критерій 

результативності стратегічної альтернативи (IK); другий рівень структури – 

часткові критерії результативності стратегічної альтернативи (K1, K2, K3); третій 

ІК

К1

Ко Кr

К2

Кo Кr

К3

Кo Кr
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рівень – деталізовані критерії результативності стратегічної альтернативи у 

розрізі ризикованості (Kr) та відповідності оптимальному значенню (Ko). 

Прогнозна оцінка критеріїв (показників) результативності стратегічної 

альтернативи описуються експертами інтервальними оцінками, які 

характеризується трикутною нечіткістю, тобто ),,(
~

maxmodmin KKKK  , де minK , maxK  

– відповідно мінімальне і максимальне значення K ; modK  – найочікуване 

значення критерію K , для якого значення функції належності дорівнює 1. 

Результати оцінювання доцільно представляти у вигляді таблиці (табл.3.2). 

Таблиця 3.2 

Інтервальні оцінки критеріїв результативності стратегічної альтернативи 

Стратегічні 
альтернативи 

Критерії результативності стратегічної альтернативи 
𝐾 = 𝐾 , 𝐾 , 𝑖 = 1,3 𝐾 = 𝐾 , 𝐾 , 𝑖 = 1,3 𝐾 = 𝐾 , 𝐾 , 𝑖 = 1,3 

𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  
S1       
S2       
S3       

Загальні межі 
зміни значень 
критеріїв 
результативності 
стратегічних 
альтернатив 

𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  

 Джерело: розроблено автором 

 

Крок 2. Для визначенні узагальненого показника результативності, який 

матиме окрема стратегічна альтернатива потрібно  встановити  вагу кожного 

критерію результативності. Щоб встановити значення вагових коефіцієнтів, 

може бути використаний метод аналізу ієрархій Сааті, або правило Фішберна 

[151,152]. За правилом Фішберна вагомість  i-го показника (ri), упорядкована за 

ступенем зниження його значущості визначається за формулою: 

 

,                                                 (3.1) 
  

де,  ri – ваговий коефіцієнт і-го показника; 
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N – кількість показників; 

i – порядковий номер (ранг) показника. 

 Крок 3. Кожна інтервальна оцінка критерію результативності стратегічної 

альтернативи деталізується в двох аспектах: з погляду ризику і в аспекті 

відповідності оптимальному значенню.   

Показник ступеня ризику стратегічної альтернативи, 𝑅𝑖𝑠𝑘 , 𝑗 ∈

𝐾 , 𝐾 , … 𝐾 , mi ,1 , визначається за формулою: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1,   𝐾 ≤  𝑁

0,  𝑁 ≤ 𝐾

,  𝐾 <  𝑁 < 𝐾 , 𝑖 = 1, 𝑚 ,  (3.2) 

де 𝑁  – нормативні значення критеріального показника 𝐾 . 

Показник відповідності оптимуму, 𝑂𝑝𝑡 , визначається за формулою: 

𝑂𝑝𝑡  =  
  

 
  (3.3),  

при цьому 

𝐾 = min 𝐾 , mi ,1  (3.4) 

𝐾 = max 𝐾 , mi ,1  (3.5) 

𝑅𝑒 =   , mi ,1   (3.6) 

де   𝐾  –  мінімальне значення критерію 𝐾 , 

 𝐾  – максимальне значення критерію 𝐾  

Результати нормалізація критерії результативності стратегічної 

альтернативи доцільно представити у вигляді таблиці (табл. 3.3). 

Крок 4. Визначається узагальнений показник результативності 

стратегічної альтернативи, 𝐼 , за формулою: 

𝐼 =  ∑𝑎 𝑏 1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝑏  𝑂𝑝𝑡 , 𝑗 = 1, 𝑛,  , mi ,1  (3.7) 

при цьому: 

𝑏 > 0, 𝑏 > 0, 𝑏 + 𝑏 = 1, (3.8) 

𝑎 > 0, ∑𝑎 = 1  (3.9) 

де 𝑎  – ваговий коефіцієнт для i -го показника результативності 
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стратегічної альтернативи, mi ,1 ; 

𝑏 , 𝑏  – вагові коефіцієнти для i -го показника результативності 

стратегічної альтернативи в аспектах: перший – ризику, другий – 

відповідності оптимуму. 

Таблиця 3.3 

Деталізовані критерії результативності стратегічних альтернатив 

 конкурентної стратегії підприємства 

Стратегічні 
альтернативи 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾  𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾  𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾  𝑂𝑝𝑡 𝐾  𝑂𝑝𝑡 𝐾  𝑂𝑝𝑡 𝐾  

S1       

S2       

S3       

Джерело: розроблено автором 

 
Крок 5. Серед порівнювальних стратегічних альтернатив найкращою слід 

вважати таку альтернативу 𝑆 , 𝑗 = 1, 𝑛, для якої узагальнений критерій 

результативності набуває найбільшого значення, при цьому 𝐼 = ∈ [0,1].  

Отже, методика вибору оптимальної стратегічної альтернативи 

конкурентної стратегії, яка ґрунтується на інтервальних оцінках критеріїв її 

результативності, дозволяє забезпечити обґрунтовану аналітичну підтримку 

прийняття важливих стратегічних рішень на підприємстві. Розроблена 

методика дозволяє виявити оптимальний варіант конкурентної стратегії в 

межах формалізованої моделі стратегічного управління на підприємстві, яка 

була нами охарактеризована в пункті 1.3 дисертації.  Практична реалізація 

запропонованого підходу дає можливість підвищити рівень обґрунтованості 

вибору конкурентної стратегій підприємства в умовах часткової або повної 

невизначеності. 

Запропонована методика вибору оптимальної конкурентної стратегії 

підприємства дозволила нам розробити відповідні методичні рекомендації для 

підприємств, які наведені в додатку Л.  
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3.2. Апробація запропонованого підходу до вибору конкурентної 

стратегії підприємства 

 

  

  Апробація запропонованих методичних рекомендацій щодо формування 

та вибору конкурентної стратегії підприємства була проведена на базі типового 

хлібопекарського підприємства ТОВ «Київхліб» до складу якого входять 

Фастівський, Білоцерківський та Сквирський хлібокомбінати. ТОВ «Київхліб» 

в свою чергу входить до складу групи компанії під брендом «Київхліб». У 

рамках апробації розробленого дисертантом методичного підходу до вибору 

оптимальної стратегічної альтернативи була розроблена конкурентна стратегія 

для Фастівського хлібокомбінату на 2019-2020 рр. 

  Основним напрямом діяльності ТОВ «Київхліб» є виробництво хліба, 

хлібобулочних та здобних виробів нетривалого зберігання. Чисельність 

персоналу Фастівського хлібокомбінату становить 125 осіб. Товарний портфель 

підприємства налічує понад 50 найменувань хліба та хлібобулочних виробів. 

Підприємство має три технологічні  лінії, на яких виробляється подовий і 

формовий хліб та хлібобулочні вироби. Також підприємство здійснюю випуск 

здобних виробів з використання ручної праці пекарів. Потужність підприємства 

становить 35 тон на добу, середнє виробництво – 10-12 тон на добу. Реалізацію 

своєї продукції підприємство здійснює через власну торгівельну мережу 

(близько 25% обсягів виробництва) та через 170 торгівельних підприємств, 

розміщених переважно в Київській області. 

  Фастівський хлібокомбінат займає сильну конкурентну позицію на 

локальному ринку, географічні межі якого визначені Фастівським районом 

Київської області. Основними конкурентами є ТОВ «Київський обласний 

хлібопекарський комплекс» (ТМ «Кулиничі»),  Білоцерківський хлібокомбінат 

ТОВ «Київхліб», ТОВ «Перший столичний хлібозавод» (ТМ «Цар хліб»). 

Основними конкурентними перевагами компанії є висока якість продукції за 
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традиційними технологіями, позитивний імідж продукції у споживачів, 

близькість до споживача, налагоджена система щоденної доставки продукції 

споживачам, широке покриття торгівельних організацій місцевого ринку, чітка 

організація бізнес-процесів, великий досвід працівників. 

  Метою розробленої конкурентної стратегії для Фастівський 

хлібокомбінату було збереження існуючих конкурентних позицій підприємства 

на локальному ринку. Для досягнення цієї мети було визначено стратегічні цілі 

відповідно до засад системи збалансованих показників результативності 

стратегії, які наведені в табл.3.4. 

Таблиця 3.4 

Основні цільові настанови Фастівського хлібокомбінату на 2019-2020 рр. 

Контекст Цільові настанови 

Фінансовий Отримання чистого прибутку не менше 300 тис. грн на рік.  
Збільшення маржинального доходу за рахунок оптимізації 
товарного портфелю. Зниження витрат на паливно-енергетичні 
ресурси. 

Ринковий Утримання існуючих ринкових позицій на рівні 60% в сегменті 
«хліб» та 50% в сегменті «булочні та здобні вироби». 
Забезпечення 85% покриття торгівельних точок місцевого 
ринку. Розширення та диференціація товарного портфелю за 
рахунок нових «преміальних» сортів хлібу. 

Операційний  Збереження обсягів виробництва продукції на рівні 15 тон на 
добу. Освоєння виробництва нових сортів хліба та 
хлібобулочних виробів зі складною рецептурою. Підвищення 
якості випікання традиційної продукції 

Соціальний Забезпечення зростання заробітної плати персоналу на рівні 
10% протягом року. Збереження існуючого кадрового складу та 
чисельності працівників. 

Джерело: сформовано автором за даними підприємства 

 
За результатами проведеної діагностики зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства (дод.  М) та враховуючи виявленні у другому розділі 

дисертації особливості розвитку хлібопекарської галузі, ринку хліба і 
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хлібобулочної продукції, було розглянуто три стратегічні альтернативи 

конкурентної стратегії для Фастівського хлібокомбінату (табл.3.5).  

Таблиця 3.5 

Стратегічні альтернативи конкурентної стратегії Фастівського 

хлібокомбінату 

Стратегічні 
альтернативи 

Назва 
стратегії 

Зміст стратегії Інструменти реалізації 
стратегії 

S1 Стратегія 
вибіркової 

продуктової 
диференціації 

Гібридна стратегія 
ефективного поєднання 
мінімізації витрат і 
диференціації продукції за 
рахунок продуктових та 
інновацій. 

Поєднання технологічних та 
продуктових інновацій, 
створення ефективного 
товарного портфелю, 
побудова сегментованої 
бренд-архітектури, 
підвищення маржинальності 
SKU/категорії, 
мультиатрибутивне 
сегментування ринку. 

S2 Стратегія 
сфокусованої 
диференціації 

Концентрація стратегічних 
зусиль на обслуговуванні 
конкретного сегменту ринку 
шляхом визначення, 
створення і використання 
сегментів, що зростають в 
межах загального ринку 
хліба та хлібобулочних 
виробів, що в цілому має 
тенденцію до скорочення. 
 

Підвищення лояльності 
споживачів за рахунок 
широкого асортименту, 
впровадження нових 
рецептур хлібобулочних 
виробів, покращення 
смакових властивостей та 
натуральності продуктів, 
налагодження ефективного 
комунікаційного зв’язку зі 
споживачем через 
інтенсивну рекламну 
кампанію, створення 
сильного бренду. 

S3 Стратегія 
мінімізації 

витрат 

Лідирування на ринку за 
рахунок мінімізації  витрат, 
максимальної ефективності 
масового виробництва, 
високого рівня 
стандартизації продукції. 
Зниження собівартості 
продукції за рахунок 
масовості виробництва 
продукції та збуту. 
Зниження вартості хліба за 
рахунок упровадження 
нового 
високопродуктивного та 
енергозберігаючого 
обладнання 

Впровадження нового 
високопродуктивного. 
енергозберігаючого 
хлібопекарського 
обладнання; замороження 
частково випеченого хлібу з 
кінцевим випіканням у 
місцях продажу; 
налагодження стратегічної 
співпраці із великими 
торговельними мережами та 
локальними центрами 
дистрибуції для постачання 
хлібобулочної продукції 
великими партіями. 

Джерело: розроблено автором 
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Перша стратегічна альтернатива (S1) – стратегія вибіркової продуктової 

диференціації передбачає стратегічний вибір на користь підвищення цінності 

продукції для споживачів як за рахунок додаткових споживчих характеристик 

так і за рахунок оптимізації ціни (витрат).  

Друга стратегічна альтернатива (S2) – стратегія сфокусованої 

диференціації, передбачає стратегічний вибір на користь забезпечення високих 

ціннісних очікування споживачів та концентрацію на обслуговуванні 

переважно лише тих сегментів ринку, які зростають в межах загального ринку, 

що скорочується.  

Третя стратегічна альтернатива (S3) – стратегія мінімізації витрат, 

передбачає стратегічний вибір на користь зниження собівартості продукції за 

рахунок масовості виробництва та збуту стандартизованої продукції. Ключова 

мета цієї стратегії полягає в збереженні значної частки ринку за рахунок 

лідерства у витратах, максимальної ефективності масового виробництва, 

високого рівня стандартизації продукції. 

Для оцінки запропонованих стратегічних альтернатив конкурентної 

стратегії Фастівського хлібокомбінату було визначено критерії 

результативності стратегії. Згідно проведеного нами опитування експертів та 

керівників даного підприємства та інших хлібопекарських підприємств, що 

входять до Всеукраїнської асоціації пекарів, при оцінці результативності своєї 

конкурентної стратегії підприємства хлібопекарської галузі використовують 

переважно такі показники як частка ринку, обсяг виробництва продукції (або 

обсяг продажу продукції), прибуток та маржинальний дохід.  

Тому для оцінки стратегічних альтернатив для Фастівського 

хлібокомбінату було вибрано три найважливіші, з точки зору експертів, 

показники результативності конкурентної стратегії хлібопекарського 

підприємства:  R (К1)  – частка ринку, Q (К2) –  обсяг виробництва, PR (К3) –  

чистий прибуток. Інтервальні оцінки часткових критерії та загальні межі зміни 

значень критеріїв результативності стратегічних альтернатив Фастівського 

хлібокомбінату наведені у табл.3.6.  
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Таблиця 3.6  

Інтервальні оцінки критеріїв результативності стратегічних альтернатив 

конкурентної стратегії Фастівського хлібокомбінату 

Стратегічні 
альтернативи 

Критерії результативності стратегічної альтернативи 

𝑅 = 𝑅 , 𝑅  𝑄 = 𝑄 , 𝑄  𝑃𝑅 = 𝑃𝑅 , 𝑃𝑅  

𝑅  𝑅  𝑄  𝑄  𝑃𝑅  𝑃𝑅  
Стратегія вибіркової 
продуктової 
диференціації, S1 

70 75 3832 4563 350 480 

Стратегія сфокусованої 
диференціації, S2 

65 70 2920 3650 240 360 

Стратегія мінімізації 
витрат, S3 

75 80 4745 5475 440 550 

Загальні межі зміни значень 
критеріїв результативності 
стратегічних альтернатив 

𝑅  𝑅  𝑄  𝑄  𝑃𝑅  𝑃𝑅  

65 80 2920 5475 240 550 

 Джерело: розраховано автором за даними підприємства 

 
Вагові коефіцієнти для часткових критеріїв результативності стратегічних 

альтернатив були визначені виходячи з наступної системи переваг: показник 

чистого прибутку (PR) важливіший за показник обсягу виробництва (Q), а 

показник обсягу виробництва важливіший за показник частки ринку показник 

(R). Відповідно вагові коефіцієнти для часткових критерії результативності 

стратегічних альтернатив отримали наступні значення:  𝑎 = 0,50, 𝑎 = 0,33, 

𝑎 = 0,17. Показники ступеня ризику стратегічної альтернативи та 

відповідності оптимальному значенню критерію результативності розглядалися 

нами як однаково важливі, тому вагові коефіцієнти для деталізованих критеріїв 

результативності стратегічних альтернатив  𝑏  та  𝑏   отримали значення 

0,5. 

Нормативні значення часткових критеріїв результативності стратегічних 

альтернатив становлять: 𝑁 =  300 тис. грн., 𝑁 = 75%,  𝑁 = 3000 т. 

Результати розрахунку деталізованих критеріїв результативності стратегічних 

альтернатив для Фастівського хлібокомбінату  з погляду ризику і в аспекті 

відповідності оптимальному значенню представлені в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Деталізовані критерії результативності стратегічних альтернатив 

конкурентної стратегії Фастівського хлібокомбінату 

Стратегічні 
альтернативи 

𝑅𝑖𝑠𝑘  𝑅𝑖𝑠𝑘  𝑅𝑖𝑠𝑘  𝑂𝑝𝑡  𝑂𝑝𝑡  𝑂𝑝𝑡  

S1 0,99 2,41 1,27 0,83 0,86 0,86 

S2 0,5 0,11 0,5 0,17 0,14 0,19 

S3 0,99 1,14 0,38 0,50 0,50 0,56 

Джерело: розраховано автором  

 

З урахуванням визначених вагових коефіцієнтів, на основі даних табл. 

3.8, для аналізованих стратегічних альтернатив конкурентної стратегії було 

отримано такі узагальнені показники результативності: 𝐼 = 0,92, 𝐼 = 0,43, 𝐼 = 

0,90. Відповідно, оптимальною стратегічною альтернативою для Фастівського 

хлібокомбінату  в межах використання запропонованої моделі є альтернатива 

S1, а саме стратегія вибіркової асортиментної диференціації продукції. Успішне 

впровадження Фастівським хлібокомбінатом конкурентної стратегії вибіркової 

асортиментної диференціації дозволить підприємству досягнути встановлених 

стратегічних цілей, зміцнити конкурентні позиції на локальному ринку хліба та 

хлібобулочної продукції та забезпечити позитивну ефективність своєї 

діяльності.  

Методологічною основою формування системи оцінки результативності 

конкурентної стратегії Фастівського хлібокомбінату було обрано систему 

збалансованих показників, яка забезпечує комплексність встановлення 

результатів стратегічних рішень як у зовнішньому оточені, так і у 

внутрішньому середовищі підприємства. Реалізація стратегії вибіркової 

продуктової диференціації передбачає досягнення підприємством наступних 

ключових показників результативності, прогнозні значення яких представлені в 

табл.3.8. 
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Таблиця 3.8 

Ключові прогнозні показники результативності конкурентної 

стратегії Фастівського хлібокомбінату 

Контекст 
оцінки 

 
Показники оцінки 
результативності 

 

Прогнозне 
значення 
показника 
на 2019 р. 

Прогнозне 
значення 
показника 
на 2020 р. 

Фінансові 
результати 

Чистий прибуток, тис. грн 400 500 
Рентабельність виробництва, % 3,5 4,5 
Витрат на паливно-енергетичні 
ресурси, тис. грн 

2250 2000 

Ринкові 
результати 

Ринкова частка сегменті 
традиційного хлібу, %  

56 58 

Ринкова частка в сегменті 
булочних та здобних виробів, % 

52 54 

Ринкова частка в сегменті 
«преміальних» сортів хлібу, % 

5 10 

% покриття торгівельних точок 
місцевого ринку 

85 87 

Операційні 
результати  

Середній обсяг виробництва 
продукції на добу, т 

11,0 13,0 

Освоєння виробництва нових 
сортів хліба, од. 

2 4 

% виробничого та 
експедиційного браку 

1,5 1 

Соціальні 
результати 

Темп зростання заробітної 
плати персоналу 

12 15 

% плинності персоналу 5 4 

Джерело: сформовано автором за даними підприємства  

 

Вважаємо, що успішне впровадження Фастівським хлібокомбінатом 

конкурентної стратегії вибіркової продуктової диференціації дозволить 

підприємству досягнути встановлених стратегічних цілей, зміцнити 

конкурентні позиції на локальному ринку хліба та хлібобулочної продукції та 

підвищити рівень своєї конкурентоспроможності.  

Впровадження конкурентної стратегії відбувалося на засадах проектного 

управління запланованими змінами, що дозволить забезпечити ефективне 

перетворення стратегії в реальні проекти з метою отримання бажаних 

стратегічних результатів. Застосування проектного підходу здатне забезпечити 
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наступні переваги: 

 результати робіт є передбачуваними, так як при розробці проекту 

ставиться мета і складається календарний план, структурований на етапи. На 

кожній стадії за необхідності є можливість внести корективи; 

 діяльність компанії стає прозорою, легко контрольованою і 

керованою. Адже про проект завжди відомо, в якій стадії він перебуває: які 

результати, скільки ресурсів вже витрачено; 

 підвищується ефективність роботи учасників проекту, так як кожен 

безпосередньо зацікавлений в його успіху. 

Для забезпечення реалізації вибраної  конкурентної стратегій та 

досягнення поставлених цілей було розроблено та заплановано до 

впровадження на Фастівському хлібокомбінаті проекти з розробки та запуску у 

виробництво нових преміальних видів продукції та підвищення ефективності 

виробництва базового асортименту. Для впровадження стратегії  на 

підприємстві необхідним є також трансформація його маркетингової 

діяльності, формування нових компетенцій працівників відділу збуту та 

внесення змін до організаційної структури управління, а саме створення 

повноцінного відділу маркетингу. Коротка характеристика проектів 

представлена в табл.3.9. 

Для успішної реалізації проектів у відповідності до встановлених цілей та 

обмежень доцільно використовувати модель проектного управління відповідно 

до стандартів проектного управління РМВОК (табл.3.10).  Методологія 

управління проектами передбачає зосередження прав і відповідальності за 

досягнення цілей проекту у керівника проекту та проектної команди [153,154]. 

Для ефективної організації управління проектами запуску у виробництво 

нового продукту доцільно використовувати матричну структуру управління 

проектом, коли керівник проекту несе відповідальність за результати проекту, а 

керівники інших функціональних підрозділів – за якість виконання роботи 

своїми працівниками. 
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Таблиця 3.9 

Характеристика проектів, що забезпечують впровадження конкурентної 

стратегії Фастівського хлібокомбінату 

Назва 
проекту 

Мета проекту Основні завдання (етапи) проекту 
Основні 

характеристики 
проекту 

1. Розробка 
та запуск у 
виробництво 
нових видів 
продукції 

Формування 
оптимального 
стратегічного 
портфелю за 
критерієм 
відповідності 
конкурентній 
стратегії  

• Розробка бізнес-плану проекту 
• Розробка рецептури нового 

продукту 
• Розробка упаковки нового 

продукту   
• Розробка рекламної  кампанії 

нового продукту 
• Налагодження каналів збуту 

нового продукту 
• Підготовка проекту реконструкції 

виробничої ділянки 
• Купівля нового обладнання 
• Монтаж нової обладнання 
• Налагодження роботи нового 

обладнання 
• Налагодження виробництва 

нового продукту 

Термін 
реалізації: 1 рік 
Керівник 
проекту: 
Головний 
технолог 
 

 

2.Підвищення 
ефективності 
виробництва 

 

Підвищення 
ефективності 
виробництва за 
рахунок 
зниження 
витрат на 
використання 
газу 

• Заміна застарілого 
низькоефективного котла. 

• Заміна малоефективних 
пальників/форсунок на сучасні. 

• Посилення теплообміну в камерах 
з використанням проміжних 
(вторинних) емітерів. 

• Встановлення автоматичних 
систем управління згоранням у 
залежності від складу димових 
газів. 

• Встановлення теплоутилізуючого 
обладнання. 

• Поліпшення теплоізоляції труб 
(пара, гаряча вода). 

• Установка/модернізація системи 
очищення води. 
Встановлення частотних 
регуляторів на електроприводах. 

Термін 
реалізації: 1 
рік. 
Вартість: 13 
тис. євро. 
Керівник 
проекту: 
Головний 
інженер. 
 

Джерело: сформовано автором 
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Таблиця 3.10  

Модель управління проектами реалізації конкурентної стратегії  

Фастівського хлібокомбінату  

Стадії 
життєвого 

циклу 
проекту 

Процедури  Інструменти 
Основні 

документи 

Ініціалізації Обґрунтування ринкової, 
економічної ефективності 
проекту, призначення 
менеджера проекту, 
формування статуту проекту. 

Методика SMART, методи 
бізнес-планування, методи 
стратегічного аналізу, 
експертна оцінка. 

Опис змісту 
проекту, 
статут 
проекту. 
 

Планування Розробка плану проекту; 
визначення, планування 
змісту проекту; розробка 
графіку проекту; планування 
ресурсів, витрат, бюджету; 
планування якості продукту 
проекту; організаційне 
планування; підбір 
персоналу; планування  
проектних комунікацій; 
планування  закупок та 
контрактів; ідентифікація, 
аналіз ризиків; планування 
управління ризиками. 

Робоча структура проекту 
(WBS), організаційна структура 
(ОВS), структура витрат 
проекту (CBS), труктура 
ризиків проекту (RBS), матриця 
відповідальності (MR) сітьовий 
графік, діаграма Гантта, 
ресурсна діаграма Гантта, 
аналіз чутливості ризиків, 
календарне планування в 
умовах обмежених ресурсів або 
обмеженого часу. 

Загальний 
план 
проекту. 
 

Виконання, 
моніторинг, 
контроль 

Виконання плану проекту; 
контроль змісту, тривалості, 
вартості проекту, контроль 
якості  продукту проекту; 
моніторинг, контроль 
ризиків; звітування про хід 
виконання проекту; загальне 
управління змінами; 
адміністрування контрактів. 

Робоча структура проекту 
(WBS), бюджет проекту, 
діаграма Гантта, методика 
скорегованого бюджету, методи 
прогнозування, аналіз 
відхилень. 
 

Проміжні 
звіти по 
проекту, 
коригова-
ний план 
проекту. 
 

Завершення Закриття контрактів, 
закриття проекту, підготовка 
післяпроектного звіту 

Експертна оцінка. Підсумко-
вий звіт  
проекту. 

Джерело: сформовано автором за стандартами РМВОК  

 

Процеси формування, вибору та впровадження конкурентної стратегії 

Фастівського хлібокомбінату передбачає участь усіх функціональних 

підрозділів підприємства. Розподіл функціональних обов’язків між основними 
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підрозділами підприємства в процесі формування та реалізації його 

конкурентної стратегії представлено в табл.3.11. 

Таблиця 3.11   

Розподіл функціональних обов’язків в процесі формування та реалізації 

конкурентної стратегії Фастівського хлібокомбінату 

Назва 
підрозділу 

Основні функції підрозділу  

Керівництво  Загальне керівництво процесом формування та реалізації 
конкурентної стратегії підприємства. Узгодження конкурентної 
стратегії із загальною стратегією розвитку підприємства. 
Фінансове та ресурсне забезпечення процесу впровадження 
конкурентної стратегії. 

Відділ 
маркетингу  

Здійснює дослідження ринку продукту, дослідження попиту на 
продукцію. Формує бачення і ринкову стратегію. Регулярно надає 
керівництву дані маркетингових досліджень зовнішнього 
середовища підприємства, поточні і оперативні звіти, на базі яких 
обґрунтовується вибір базової конкурентної стратегії та конкурентна 
поведінка підприємства на цільових ринках.     

Відділ збуту Проводить дослідження напрямків розвитку асортименту. Формує 
пропозиції по розвитку  асортименту, поліпшенню дизайну. 
Налагодження контактів з покупцями продукції. Організація 
пошуку нових ринків збуту, просування товару на обраному 
сегменті ринку. 

Фінансовий 
відділ 

Оцінює потреби в інвестиціях, прогнозує надходження і виплати 
грошових коштів, вибір джерел фінансування витрат на підготовку 
виробництва і випуск нової продукції. 

Відділ 
постачання 

Здійснює дослідження ринку сировини, і оцінює потреби в 
закупівлях. Формує плани закупівель. Регулярно надає керівництву 
поточні звіти, на базі яких обґрунтовується поведінка підприємства 
на  ринку сировини і матеріалів.     

Технічний 
відділ 

Здійснює оцінку рівня використовування виробничих потужностей, 
сировини, виробничого персоналу. Дослідження змін обсягів 
виробництва, виконання виробничої програми, використання 
обладнання та технологічних ліній, змін у потужності 
виробництва.  

Відділ кадрів 
 

Здійснює аналіз ринку праці. Аналіз пропозицій на ринку трудових 
ресурсів. Розробляє пропозиції по формуванню професійно -
кваліфікаційного складу персоналу, рівня оплати, системи 
матеріального стимулювання, програм навчання і підвищення 
кваліфікації.  

Джерело: сформовано автором 
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Підвищення ефективності впровадження запропонованих в дисертації 

методичних рекомендацій щодо формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства потребує створення необхідних передумов у вигляді 

організаційно-інформаційної підтримки відповідних управлінських процесів. 

Для формування і вибору оптимальної  конкурентної стратегії  підприємству 

необхідно володіти інформацією, яку можна розділити на два види: зовнішня 

інформація про конкурентів, споживачів, ринки та ринкові тенденції; та 

внутрішня інформація про власне підприємство: цілі, ресурси, потенціал 

(рис.3.3). 

 

Рис. 3.3. Основні інформаційні потоки при формуванні та виборі 

конкурентної стратегії підприємства  

Джерело: побудовано автором 

 

Принципова схема організаційного забезпечення процесів формування та 

вибору конкурентної стратегії підприємства  визначає комплекс організаційних 

процедур в межах організаційної структури управління, виконання яких  

забезпечить ефективну реалізацію стратегічних процесів на підприємстві щодо 

формування та вибору його конкурентної стратегії (рис.3.4.).  
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Підсистема вищого керівництва 

Маркетинговий відділ 

-виявлення стану та тенденцій розвитку середовища підприємства; 
- доведення стратегічних альтернатив до керівництва;  
-прогнозування результативності стратегічних альтернатив, 
-опрацювання даних досліджень інших відділів; 
- визначення параметрів реакцій зовнішнього середовища на зміну 
управлінських дій; 
-аналіз фактичних результатів прийнятого рішення.  

Функціональна  підсистема 
управління, за функціо-
нальними відділами 

- маркетингу 
- виробничий 
- фінансовий 
- управління персоналом 
- лабораторія дослідження і 

розробок тощо 

Проекти, 
програми, 

плани 

Лінійна підсистема 
управління 

Підрозділи-виконавці 

-проведення досліджень середовища організації за функціональними напрямками; 
- надання даних досліджень до маркетингового відділу;  
- отримання планів і розпоряджень керівництва;  
 - моніторинг в межах повноважень; 
- формування поточних звітів і передача їх до відповідних керівників та до маркетингового відділу. 

- адекватність і обґрунтованість прийнятих стратегічних рішень; 
- забезпечення колегіальності по прийняттю стратегічних рішень;  
- послідовність  впровадження  прийнятих рішень; 
- моніторинг виконання і оцінка результативності конкурентної 
стратегії; 
- забезпечення прозорості руху інформації між підрозділами в межах їх 
компетенцій; 
 - організація робіт за принципом єдиної команди; 
- звітність перед власниками(акціонерами). 

-отримання оперативних планів, розпоряджень; 
-виконання планів і розпоряджень; 
-формування оперативних звітів; 
- передача звітів  лінійним керівникам і до 
функціональних підрозділів.   

 

Тимчасові проектні групи 
Вирішення стратегічних 
завдань, які потребують 
створення проектної 
групи 

Система управління підприємством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.4. Модель організаційного забезпечення процесів формування та 

вибору конкурентної стратегії підприємства 

Джерело: побудовано автором 
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Основними суб’єктами процесу формування та вибору конкурентної 

стратегії є вище керівництво підприємства (в особі директора, голови 

правління, тощо) та керівники ключових функціональних підрозділів. 

Враховуючи важливість успішної реалізації конкурентної стратегії в умовах 

сучасних висококонкурентних ринків, розробка і контроль за її виконанням 

повинні здійснюватися в рамках повноцінного відділу маркетингу. В коло 

обов’язків маркетингового відділу доцільно включати: 

 виконання систематичної роботи з вивчення внутрішнього та 

зовнішнього середовища підприємства для забезпечення максимальної 

ефективності процесу прийняття управлінських стратегічних рішень щодо 

розробки та реалізації базової конкурентної стратегії; 

 надання функціональним підрозділам підприємства необхідної 

ринкової інформації щодо стратегій конкурентів, вимог ринку та цільових 

споживачів; 

 загальне керівництво процесом формування конкурентної стратегії 

підприємства, яка б відповідала стратегічним цілям його розвитку; 

 загальна координація реалізації конкурентної стратегії підприємства; 

 складання звітів щодо успішності впровадження конкурентної стратегії 

підприємства та реалізації окремих проектів. 

В процесі формування та вибору конкурентної стратегії також потребує 

особливої уваги налагодження системи комунікацій відділу маркетингу з 

іншими підрозділами підприємства з метою їх ефективного залучення до 

стратегічного процесу (рис.3.5). Комунікації є надзвичайно важливим для 

пояснення стратегічних цілей підприємства і заручення підтримкою персоналу 

в їх досягненні. Ключові повноваження та відповідальність щодо формування 

та вибору конкурентної стратегії підприємства покладаються на маркетинговий 

відділ. Інші відділи мають обов’язок забезпечувати його внутрішньою 

інформацією для прийняття рішень, а також, мають повноваження отримувати 

необхідну їм вихідну інформацію процесу формування конкурентної стратегії у 

якості вхідної інформації для власної діяльності.  
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Рис. 3.5. Схема комунікаційних зв’язків типових структурних 

підрозділів в процесі формування, вибору, реалізації конкурентної 

стратегії підприємства (КСП) 

Джерело: сформовано автором 

-  зведені дані зовнішніх і внутрішніх досліджень 
відділів + дані власних досліджень 
 - пропозиції варіантів конкурентної стратегії та 
вибір  оптимального варіанту 
- досвід і знання працівників 
 

ВМ 

ПЕВ ВВ 
 

БУ ВЗ 

Вище керівництво 

 
Обгрунтовані 
альтернативи 
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прийняття рішень 
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відділів 
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по виконанню 
документованих рішень 

щодо конкурентної 
стратегії підприємства 

 

БДіЗ БДіЗ БДіЗ БДіЗ 

- дані зовнішніх досліджень по функціях відділів 
- дані внутрішніх  досліджень стану підприємства по функціях відділів 
 - пропозиції варіантів стратегії та їх первинне обгрунтування 
- досвід і знання працівників  

Генерування даних 
досліджень і пропозицій 
функціональних відділів 

Розробка і обґрунтування 
варіантів конкурентної 

стратегії 

Зведена 
планова 

інформація 
(стратегічні, 

поточні, 
оперативні 

плани) 
 

Зведена звітна 
інформація 

(стратегічні, 
поточні, 

оперативні 
звіти) 

 
 

Генерування даних 
власних досліджень і 

пропозицій 

Планова інформація відділів 
(стратегічні, поточні, оперативні  плани) 

 

Звітна інформація відділів 
(стратегічні, поточні, оперативні звіти) 

 

Л ВК 

БДіЗ БДіЗ 

Умовні позначення:  
КСП-конкурентна стратегія підприємства; БДіЗ- база даних і знань; ВМ – відділ маркетингу; ПЕВ – планово-
економічний відділ; БУ – бухгалтерія; ВЗ – відділ збуту; ВП-відділ постачання; ВВ – виробничий відділ; ТВ – 
технічний відділ; ВК – відділ кадрів; Л – лабораторія якості і розробок. 
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Отже, отримані результати апробації запропонованого методичного 

забезпечення процесів вибору та формування конкурентної стратегії свідчать 

про доцільність його імплементації в практику стратегічного управління 

хлібопекарських підприємств та підприємств інших видів економічної 

діяльності.  

 

 

3.3. Обгрунтування пропозицій щодо збалансування товарного 

портфеля підприємства у відповідності з визначеною конкурентною 

стратегією 

 

 

Результативність впровадження конкурентної стратегії підприємства не в 

останню чергу залежить від того, наскільки ця стратегія підтримується і 

забезпечується відповідними функціональними стратегіями. Стратегія 

конкуренції, з одного боку, визначає, а з іншого, залежить від функціональних 

стратегій. Адже при виборі конкурнетної стратегії підприємство повинне 

оцінити чи достатньо у нього внутрішніх резервів, щоб витримати конкурентну 

боротьбу. 

Прийнято виділяти такі основні функціональні стратегії як маркетингова, 

виробнича, фінансова, управління персоналом. Перелік функціональних 

стратегій може змінюватися залежно від масштабу підприємства, специфіки 

його продуктів, особливостей внутрішього середовища тощо. На наше 

переконання, для підприємств, які конкурують на ринках споживчих товарів, 

головну роль серед функціональних стратегій відіграють маркетингові 

стратегії, в цілому, та товарні стратегії, зокрема, оскільки вони визначають 

який товарний портфель буде забезпечувати досягнення визначених 

стратегійних цілей. Кожному варіанту обраної конкурентної стратегії 

підприємства має відповідати збалансований товарний асортимент. Тому в 
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дисертації ми зосередилися на розробці пропозицій щодо збалансування 

товарного портфелю підприємства як дієвого елементу забезпечення його 

конкурентної стратегії. 

Питання формування товарного портфелю є особливо важливим для 

хлібопекарських підприємств. З одного боку глибокий і насичений асортимент 

створює умови для якісного задоволення потреб покупців різних сегментів 

ринку, проте, з іншого боку, підприємству необхідно забезпечити найбільш 

ефективне використання своїх матеріальних, технологічних, фінансових та 

інших ресурсів. Ця проблема турбує керівників будь-якого підприємства, 

оскільки вони повинні постійно робити вибір між підвищення ефективності 

виробництва і відповідним зростанням прибутку та створенням нової якості 

ціннісної пропозиції для споживачів. 

Традиційним для підприємців виробничої сфери є оперування терміном 

товарний асортимент, під яким розуміють набір різноманітних товарів, 

об’єднаних певною споживчою, торговою або виробничою ознакою. В 

вітчизняній економічній літературі категорії «товарний портфель» і «товарний 

асортимент» досить часто застосовують як синоніми. В англомовній літературі 

використовуються терміни «product-mix» (перекладається як товарний 

асортимент) та «product portfolio» (перекладається і як товарний портфель, і як 

асортимент товарів). На наш погляд, синонімічне використання категорій 

«товарний асортимент» і «товарний портфель» є недоцільним, оскільки розгляд 

сукупності всіх товарів підприємства як «портфеля» означає зовсім інший 

підхід до розуміння особливостей його формування, що спрямований на 

досягнення встановлених стратегічних цілей, на максимізацію корисності при 

зменшенні ризику. Зазначимо також, що для товарного портфеля важливо не 

тільки те, які товари в нього входять, а також і те, які співвідношення наявні 

між певними товарами і групами товарів, оскільки це впливає на його 

збалансованість. 

Про активну управлінську позицію щодо формування товарного 

портфелю підприємства свідчить той факт, що у західній літературі 
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виокремлено сферу управлінських рішень (рroduct portfolio management), яка 

охоплює всі аспекти управління товарним портфелем компанії [155,156]. При 

цьому товари розглядаються як проекти, які можуть підтримуватись або 

скасовуватись. 

Управління портфелем (англ. рortfolio management) являє собою 

динамічний процес прийняття рішень, за допомогою якого список діючих 

продуктових проектів підприємства постійно оновлюється і переглядається. 

Його здійснюють з метою максимізації загальної цінності (вартості), створеної 

портфелем, під час балансування між ризикованістю і продуктивністю. 

Управління товарним портфелем забезпечує підприємству підтримку його 

конкурентних позицій та зв'язок між відбором товарів і конкурентною 

стратегією. 

Портфельний підхід до управління процесом визначення структури товарів 

підприємства дає змогу оцінити товарний портфель за різними критеріями і 

віднести його до певного типу.  Формування товарного портфелю передбачає 

певні управлінські дії щодо роботи з окремим товаром, які означають процес 

обґрунтування включення нового товару в товарний портфель, виведення 

товару, а також модифікації наявних товарів і зміни структури портфеля. 

Вважаємо, що формування товарного портфеля підприємства, має 

базуватися на таких основних засадах: 

1) процес формування товарного портфеля має бути безперервним, 

гармонізованим з конкурентною стратегією підприємства, враховувати вплив 

зовнішніх (ринкових) і внутрішніх (ресурсних) можливостей підприємства, 

різні стратегічні і функціональні аспекти оцінювання товарного портфелю; 

2) при формуванні товарного портфелю має бути врахований рівень 

задоволення споживачів та передбачена адаптивність товарної пропозиції 

динамічним вимогам ринку; 

3) процес формування товарного портфеля має враховувати технічні, 

технологічні можливості виробництва, доступну ресурсну базу (сировинне, 

фінансове, трудове забезпечення); 
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4) при формуванні товарного портфелю мають бути враховані принципи 

збалансованості товарного портфеля за життєвим циклом продукції, 

особливостей управлінського впливу на зовнішні і внутрішні чинники 

функціонування і розвитку підприємства в короткостроковому і 

довгостроковому періодах; 

5) прийняття рішення має здійснюватися на основі якісної інформації — 

достовірної, повної, адекватної, об’єктивної та актуальної; особи, що 

приймають ці рішення мають використовувати не тільки фактичні, а й 

прогнозні дані. 

Формування товарного портфеля передбачає певні управлінські дії щодо 

включення нових товарів в товарний портфель, виведення товарів, а також 

модифікації наявних товарів і зміни співвідношень між товарами в портфелі. 

Виділяють три концептуальні підходи до формування та оптимізації товарного 

портфелю підприємства: 

1. Маркетинговий підхід. Виходить з маркетингової концепції товару як 

засобу задоволення певної споживчої вимоги (потреб), підкріпленої 

платоспроможним попитом. Перетворення товарного асортименту 

підприємства стає реакцією на зміни, що відбуваються (або з великою 

ймовірністю можуть відбутися) у вимогах споживачів, ринковій кон’юнктурі, 

балансі попиту- пропозиції, на споріднених ринках і т. і. Основою для генерації 

управлінських рішень щодо модернізації або оновлення товарного асортименту 

є концепція життєвого циклу товару. Прийняття рішення щодо модернізації або 

оновлення товарного асортименту визначається двома головними аспектами: 

ринковим (зміна споживчих вимог або пропозицій конкурентів) та креативним 

(наявність реальної можливості для створення більш досконалого способу 

задоволення певної потреби на базі існуючого або нового товару).  

2. Фінансовий підхід. Оптимізація товарного асортименту залежить від 

наявності необхідного для реалізації відповідних інвестиційних проектів 

фінансового забезпечення. Фінансові аспекти удосконалення товарного 

асортименту пов’язані із забезпеченням стійкого фінансового становища, яке є 
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похідною від стану двох основних чинників: генерації фінансових потоків від 

виробничо-господарської діяльності підприємства; економічної ефективності 

реалізації інвестиційних проектів модернізації або оновлення товарного 

асортименту. При розгляді питання формування товарної політики, з точки зору 

фінансового підходу, в якості основної функції оптимізації переважно 

використовується коефіцієнт зростання власного капіталу.  

3. Стратегічний підхід. Заснований на визначенні синергетичного ефекту, 

що виникає в стратегічних зонах господарювання. Головною ознакою 

оптимальності обраної сукупності СЗГ (стратегічного портфелю) підприємства 

є гнучкість стратегічного портфелю, тобто характеристики спроможності 

підприємства до швидкої та з мінімальними витратами адаптації до 

перетворень ринкового оточення, насамперед – до змін у стратегічних зонах 

господарювання [157]. 

Для формування товарного портфеля існує досить значна кількість 

методів [158-161], які можна об’єднати в три основні групи – методи 

споживчих переваг, методи економічного та портфельного аналізу (табл.3.12). 

Методи споживчих переваг при формуванні товарного портфелю орієнтуються 

в першу чергу на більш повне задоволення ринкового попиту, методи 

економічного аналізу – на оптимальність використання ресурсів, методи 

портфельного аналізу – на покращення, зміцнення конкурентних позицій. Для 

досягнення високих результатів, підприємства можуть поєднувати методи 

оптимізації товарного портфелю, здійснюючи при цьому критичний 

порівняльний аналіз. 

Управління товарним портфелем підприємства здійснюється на двох 

рівнях – операційному та стратегічному.  На операційному рівні проводиться 

коригування асортименту з метою максимізація короткострокового прибутку 

підприємства без зміни його конкурентної стратегії. На стратегічному рівні 

проводиться коригування асортименту відповідно до вибраної конкурентної 

стратегії з метою максимізація довгострокового прибутку, завоювання або 

утримання конкурентної позиції на цільовому ринку чи в сегменті. 
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Таблиця 3.12 

Методи формування товарного портфеля підприємства 

Група Підгрупа Методи 

Методи 
виявлення 
споживчих 
переваг 

Маркетингові Методи спостереження залежно від стадії і 
форми вияву споживчих переваг; модель 
Розенберга; методи зіставлення не обхідного і 
реального профілю; модель з ідеальною 
точкою; матриця спільних покупок; метод 
побудови простору сприйняття продукту 
споживачами. 

Методи 
економічного 
аналізу 

Економіко- 
математичні 
методи 

Лінійна економіко-математична модель; 
методи динамічного програмування; методи 
теорії нечітких 
множин; метод статистичних кореляцій; 
методики імітаційного моделювання; метод 
теорії ігор. 

Класифікаційні 
методи 

АВС-аналіз; XYZ-аналіз; сполучений АВС-
XYZ-аналіз; метод Дібба-Симкіна; матриця 
Маркон. 

Інші методи 
економічного 
аналізу 

Ранжування товарних груп; аналіз 
рентабельності продукції; операційного 
аналізу; методу експертних оцінок. 

Методи 
портфельного 
аналізу 

Методи 
життєвого 
циклу 

Метод аналізу за допомогою життєвого циклу 
товарів. 

Матричні 
методи 

Матриця BCG; матриця McKinsey; модель 
ADL; матриця «темпи росту підприємства — 
темпи росту ніші»; матриця розробки товару; 
матриця конкуренції за М. Портером; «товар-
ринки» за Ансофом. 

Джерело: [160] 

 

Алгоритм стратегічного планування товарного портфелю підприємства 

передбачає аналіз існуючої структури товарного портфелю, збалансування 

структури портфелю відповідно до вибраної конкурентної стратегії та 

формування виробничої програми підприємства відповідно до визначеної 

структури товарного портфелю (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Етапи формування товарного портфелю підприємства у 

відповідності з визначеною конкурентною стратегією 

Джерело: побудовано автором 

 
Прагнучи до досконалості та забезпечення найкращого товарного 

портфеля, під час його формування виникає питання в оптимізації. Вважаємо, 

що оптимізація товарного портфеля — це процес знаходження такого складу і 

поєднання сукупності товарів компанії, яке забезпечує досягнення максимально 

можливого ефекту для підприємства за певних зовнішніх і внутрішніх умов та 

обмежень та відповідає стратегічним орієнтирам компанії [162]. 

Близьким до поняття «оптимальний товарний портфель» є поняття 

«збалансований товарний портфель». Збалансованість варто розуміти як 

1 етап. Аналіз існуючої структури товарного портфелю підприємства 

Мета: Проаналізувати існуючу структуру товарного портфелю підприємства 
на відповідність конкурентній стратегії 

Методи та інструменти: АВС-аналіз; XYZ-аналіз; АВС-XYZ-аналіз; метод 
Дібба-Симкіна; матриця Маркон, матричні моделі 
 

2 етап. Збалансування товарного портфелю підприємства 
 

Мета: Оптимізувати структуру товарного портфелю підприємства 
відповідно до визначеної конкурентної стратегії (за фінансово-
економічними, соціальними та іншими критеріями) 

Методи та інструменти: економіко-математичні моделі, моделі 
портфельного аналізу, методи експертних оцінок 
 

3 етап. Формування виробничої програми підприємства відповідно 
до визначеної структури товарного портфелю 

Мета: Визначити обсяги виробництва підприємства по окремих товарних 
ліній та асортиментних позицій 

Методи та інструменти: ранжування товарних груп; аналіз рентабельності 
продукції; операційний аналіз прибутковості продуктів   
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забезпечення такого складу і структури товарного портфеля, за яких у ньому 

наявні елементи, сумарний набір властивостей яких відповідає структурі 

заданих цілей, при цьому пропорції елементів повинні забезпечувати необхідну 

динаміку їх досягнення [163,164]. Товарний портфель може бути 

збалансованим за такими критеріями як: етапами життєвого циклу товарів, 

представлених у портфелі; прибутковістю, рентабельністю товарів; 

виробничими та ресурсними можливостями підприємства; ризикованістю 

товарів; сезонністю товарів. 

При ухваленні рішення про структуру товарного портфелю необхідно 

керуватися не тільки міркуваннями фінансової ефективності, але і враховувати 

стратегічні і соціальні орієнтири компанії. Тому підприємства змушені 

балансувати між власними інтересами та інтересами клієнтів, обираючи методи 

формування товарного портфелю. Для споживача оптимальний товарний 

портфель виступає сукупністю товарів, що відповідає їх потребам та вимогам, 

несучи корисний ефект від їх використання. Для виробника – це оптимальна 

пропорція товарів, які перебувають на різних стадіях життєвого циклу, здатні 

максимально задовольнити зростаючі потреби за усіма основними та 

додатковими ознаками, з урахуванням ресурсних, виробничих можливостей та 

економічної доцільності виробництва. Не можна забувати також, що товарний 

портфель підприємства впливає не тільки на прямий рівень продажів, але і на 

такі фактори як репутація компанії, довгострокова лояльність до торгівельної 

марки, пізнаваність бренду. 

Процес оптимізації товарного портфеля на етапі його формування має 

бути похідним від поставлених цільових орієнтирів компанії. Тому 

управлінські рішення керівництва мають уточнити критерії та умови 

оптимізації товарного портфеля і вибрати найраціональніші методи 

формування портфеля.  

Хлібопекарські підприємства, які були нами розглянуто в параграфі 2.2, 

мають переважно досить широкий асортимент продукції, який 

характеризується різним рівнем рентабельності. Вони можуть мати різні 



175 
 
варіанти формування товарного портфелю у відповідності до вибраної 

конкурентної стратегії. 

Значно ускладнює формування товарних портфелів підприємств 

хлібопекарної галузі той факт, що управління асортиментом має відбуватися не 

тільки з урахуванням фінансових результатів діяльності, а й соціальної 

відповідальності бізнесу, а саме неможливості повної відмови від виробництва 

так званих «соціальних» сортів хліба, недопущення використання при 

виробництві хліба синтетичних харчових добавок, поліпшувачів, консервантів, 

барвників [165,166]. 

Обґрунтуємо  пропозиції щодо збалансування товарного портфелю 

відповідно до вибраної конкурентної стратегії на прикладі Фастівського 

хлібокомбінату ТОВ «Київхліб».  

Імплементація конкурентної стратегії вибіркової продуктової 

диференціації для  Фастівського хлібокомбінату, вибір якої був обґрунтований 

в параграфі 3.2, передбачає зміну структури товарного портфелю підприємства, 

а саме формування групи хлібобулочних виробів з високим рівнем 

рентабельності, що сприятиме підвищенню загального рівня прибутковості 

підприємства.  Ця стратегія сприяє формуванню цільового сегменту 

споживачів, які готові сплачувати вищу ціну за якісний продукт з додатковими 

корисними властивостями. 

Результати проведеного нами у другому розділі дисертації аналізу 

хлібопекарної галузі та результати дослідження маркетингової компанії GfK 

Ukraine підтверджують, що на вітчизняному ринку хліба та хлібобулочних 

виробів, як і на більшості ринків товарів повсякденного попиту відбувається 

скорочення низького та середнього цінових сегментів, при цьому високий 

ціновий сегмент зростає. До таких  сегментів на ринку хліба та хлібобулочних 

виробів відносяться сегмент товарів для здорового способу життя. 

Проведений аналіз діяльності Фастівського хлібокомбінату виявив, що в 

останні роки рівень прибутковості підприємства знизився. Однією з основних 

причин зниження прибутковості є наявність значної кількості 
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низькорентабельної продукції – понад 50% товарного портфеля. За даними 

проведеного АВС–аналізу основну частку обсягів продажу Фастівського 

хлібокомбінату забезпечують такі види продукції як: хліб пшеничний, житній 

та житньо-пшеничний – 55,9% (табл. 3.13). Найменший валовий дохід 

підприємству приносять булочні та здобні вироби. 

Таблиця 3.13 

АВС–аналіз асортименту Фастівського хлібокомбінату  

 

Товарна лінія 
Обсяги 

продажу, 
 тис. грн. 

Обсяги 
продажу, 

 % 

Середня 
рентабель-

ність, 
 % 

Група 

Хліб пшеничний, житній та 
житньо-пшеничний подовий 
та формовий  

4124,5 55,9 5,5 А 

Батон 1790,7 24,3 15,0 В 
Булочні та здобні вироби 1464,0 19,8 30,3 С 
Всього 7379,2 100,0 16,9 - 

Джерело: розраховано автором за даними підприємства 

 

Враховуючи виявлені тенденції зміни споживчих вподобань на 

хлібобулочну продукцію та відповідно до обґрунтованої конкурентної стратегії 

вибіркової продуктової диференціації, було рекомендовано Фастівському 

хлібокомбінату сформувати в структурі свого товарного портфелю три 

асортиментні групи, що відрізняються за ступенем диференціації та 

прибутковості продукції, а саме: базова, підтримуюча та преміальна групи 

(табл. 3.14). 

Товари базового асортименту мають відносно низький рівень товарної 

диференціації, що випускаються під існуючим брендом, відносяться до 

низького та середнього цінового сегментів, мають переважно низький рівень 

прибутковості, однак забезпечують левову частку обсягів виробництва та 

продажів. Товари підтримуючого асортименту мають середній рівень товарної 

диференціації, відносяться переважно до середнього цінового сегменту, мають 

вищий рівень прибутковості, ніж базовий асортимент, але незначні обсяги 
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виробництва. Товари преміального асортименту відносяться до високого 

цінового сегменту, мають найвищий рівень товарної диференціації та 

прибутковості за рахунок формування нової (унікальної) лінійки продуктів. 

Групу товарів преміального асортименту пропонується формувати за рахунок 

запуску у виробництво так званих «нетрадиційних» хлібних виробів з 

підвищеною харчовою і біологічною цінністю, з підвищеним вмістом харчових 

волокон, збагачених вітамінами та мінеральними речовинами. 

Таблиця 3.14 

Запропонована структура товарного портфелю для Фастівського 

хлібокомбінату 

Товарна лінія Асортиментна 
 група 

Асортиментні 
 позиції 

Базова Традиційні сорти 
хліба 

Хліби пшеничні, житньо-пшеничні формові, 
подові (хліб соборний, хліб зарічанський, хліб 
бондарівський, хліб селянський, хліб унавський, 
хліб домашній, хліб гірчичний). 

Підтримуюча Хлібобулочні та 
здобні вироби 

Батон унавський, батони фастівські, 
напіфабрикати для піци, булочки для 
гамбургерів, булка дніпропетровська, булка 
“Рулет Святковий”, булочки “Малятко”, 
булочки "Школярочка", улочки "Панночка", 
булочки "Родзиночка", булочки  здобні, 
булочки з вишнею, булочки із смородиною, 
булочки харківські, витушки листкові з 
корицею, витушки фастівські, вертуни, завитки 
з маковою начинкою, кільця макові, кораваї 
святкові, палички з повидлом, плюшка цукрова, 
равлики листкові   з повидлом, ріжки з 
повидлом, розанчики здобні з маком, рогалики з 
крихтами, рогалики з висівками київські, 
рогалики студентські з посипкою, рулет 
ягідний, печиво “Ізюминка”, печиво 
"Крученики", печиво "Весняна квітка", печиво 
"Водограй", кекс "Крихітка", кекс “Насолода”, 
кекс “Родзинка". 

Преміальна Преміальні сорти 
хліба 

Хліби десертні, збагачені сухофруктами, 
горіхами та насінням, хліби серії «Фітнес» для 
здорового збалансованого харчування. 

Джерело: сформовано автором за даними підприємства 
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Оцінка ефективності запропонованої структури товарного портфелю була 

здійснена за критерієм маржинального прибутку (табл. 3.15, 3.16). Проведені 

розрахунки показали, що внаслідок збалансування структури свого товарного 

портфелю у відповідності з вибраною конкутерною стратегією вибіркової 

продуктової диференціації, Фастівський хлібокомбінат за рахунок запуску у  

виробництво хліба нових сортів з високою маржинальністю може отримати 

додатковий маржинальний прибуток у розмірі 73870,00 грн. 

Таблиця 3.15 

Характеристика процесу виготовлення нових сортів хліба 

 на Фастівському хлібокомбінаті 

Назва виробу 

Тривалість основних технологічних 
процесів, хв. 

Макимальний
обсяг 

виробництва 
за добу, т 

заміс 
розстою-

вання 
випікання 

Хліб «Фітнес»  25 35 45 3,9 
Хліб десертний із 
сухофруктами 

15 28 44 1,8 

Хліб десертний із 
насінням 

16 30 40 2,7 

Хліб десертний з 
горіхами 

17 29 42 3,1 

Джерело: розраховано автором за даними підприємства 

Таблиця 3.16 

Розрахунок додаткового маржинального прибутку Фастівського 

хлібокомбінату після збалансування товарного портфелю  

Показники 

Назва виробу 

Всього Хліб 
«Фітнес» 

Хліб 
десертний з 

сухо-
фруктами 

Хліб 
десертний 
з насінням 

Хліб 
десертний 

з 
горіхами 

Обсяг продажу, т. 3,88 1,76 2,67 3,01 11,32 
Ціна 1 т без ПДВ, грн. 26,60 25,00 25,40 24,00 - 
Чистий дохід, тис. грн. 103,21 44,00 67,82 72,24 287,27 
Змінні витрати на 1 т, тис. грн. 7,57 6,48 6,74 6,34 27,13 
Маржинальний прибуток на 1 т,  
тис. грн. 

19,03 18,52 18,66 17,66 73,87 

Джерело: розраховано автором за даними підприємства 
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Отже, як об’єкт управлінського впливу, товарний портфель підприємства 

фокусує увагу не тільки на визначенні асортиментного переліку продукції, але 

й дає змогу забезпечити виконання конкурентної стратегії підприємства, 

збалансувати його виробничу і маркетингову діяльність, ризикованість і 

результативність управлінських рішень. У процесі забезпечення ефективного 

використання ресурсів при досягненні стратегічних цілей підприємства, вибір 

методів обґрунтування структури товарного портфеля потребує використання 

сучасного аналітичного інструментарію і відповідної інформаційної бази.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Узагальнення результатів розробки методичного забезпечення 

формування та вибору конкурентної стратегії та його апробація дозволяє 

зробити такі висновки. 

1. Результативність конкурентної стратегії визначається як ступінь 

досягнення за допомогою обраної стратегії намічених стратегічних цілей та 

орієнтирів підприємства. Визначено, що систему ключових показників 

результативності конкурентної стратегії підприємства доцільно формувати на 

основі методології збалансованої системи показників (BSC). Такий підхід дає 

можливість оцінювати результативність конкурентних стратегій підприємств 

крізь призму фінансових, ринкових, операційних та соціальних результатів, які 

мають стратегічну цінність для довгострокової перспективи функціонування 

підприємства на ринку. 

2. Узагальнення найбільш розповсюджених методів оцінювання 

економічних процесів і явищ показало, що їх використання в умовах мінливості 

бізнес-середовища, підвищення вимогливості споживачів, загострення 

конкурентної боротьби не завжди є ефективним щодо обґрунтування вибору 
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КСП. Запропонована методика вибору оптимальної стратегічної альтернативи 

конкурентної стратегії підприємства, яка ґрунтується на інтервальних оцінках 

критеріїв її результативності, дозволяє забезпечити обґрунтовану аналітичну 

підтримку прийняття важливих стратегічних рішень на підприємстві.  

Практична реалізація запропонованого підходу дає можливість підвищити 

рівень обґрунтованості вибору конкурентної стратегії підприємства в умовах 

часткової або повної невизначеності. 

3. Апробація запропонованого методичного забезпечення щодо вибору та 

формування конкурентної стратегії підприємства, яка була проведена на базі 

Фастівського хлібокомбінату, що входить до складу ТОВ «Київхліб» засвідчила 

доцільність його імплементації в практику стратегічного управління 

хлібопекарських підприємств та підприємств інших видів економічної 

діяльності. 

4. Підвищення ефективності впровадження запропонованих в дисертації 

методичних рекомендацій щодо формування та вибору конкурентної стратегії 

підприємства потребує створення необхідних передумов у вигляді 

організаційно-інформаційної підтримки відповідних управлінських процесів. 

Запропонована модель організаційного забезпечення процесів формування та 

вибору конкурентної стратегії підприємства. 

5. Запропоновано алгоритм стратегічного планування товарного 

портфелю підприємства, який включає такі етапи як аналіз існуючої структури 

портфелю, оптимізацію структури портфелю відповідно до вибраної 

конкурентної стратегії та формування виробничої програми підприємства. 

Обґрунтовано пропозиції щодо збалансування товарного портфелю відповідно 

до вибраної конкурентної стратегії на прикладі Фастівського хлібокомбінату 

ТОВ «Київхліб». Стратегічна оптимізація товарного портфелю підприємства 

дає змогу забезпечити результативність впровадження конкурентної стратегії 

підприємства, збалансувати його виробничу і маркетингову діяльність, 

ризикованість і результативність управлінських рішень. 
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Результати проведеного дослідження свідчать, що комплекс питань щодо 

формування та вибору конкурентної стратегії підприємства є широким полем 

для наукового пошуку, а запропоновані в дисертації положення та рекомендації 

можуть слугувати основою для подальших розробок в цьому напряму. 

 

Основні результати розділу 3 дисертації опубліковані у наукових працях 

автора [167-172]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення актуального наукового завдання, що полягає в 

поглибленні теоретичних засад, розвитку методичних підходів, а також у 

розробці практичних рекомендацій щодо формування та вибору конкурентної 

стратегії підприємства в умовах її поліваріантності. В результаті проведеного 

дослідження стало можливим сформулювати такі висновки: 

1. В сучасних умовах висококонкурентного і динамічного бізнес-

середовища з високим ступенем невизначеності, що суттєво впливає на зміну 

підходів до формування конкурентних переваг, вкрай важливим чинником 

ринкового успіху будь-якого підприємства є його конкурентна стратегія. Теорія 

стратегічного управління характеризується значним концептуальним 

плюралізмом щодо трактування поняття «конкурентна стратегія підприємства» 

та побудови стратегічного процесу в організаціях. Різноманітність існуючих 

стратегічних підходів і методик обумовлює поліваріантність формування 

стратегій підприємства в цілому та конкурентної стратегії зокрема. 

2. Систематизація та узагальнення наукових поглядів щодо сутності і видів 

конкурентних стратегій підприємства дозволили виявити значну кількість 

класифікаційних ознак та різновидів КСП. Поліваріантність конкурентних 

стратегій підприємств обумовлена практично безмежною кількістю можливих 

стратегічних цілей, а також умов і засобів їх досягнення.  Розширена автором 

класифікація конкурентних стратегій за такими ознаками, як локалізація 

конкурентної активності та рівень формалізації сприяє поглибленню 

стратегічного аналізу та врахуванню різноманітності змісту і форми 

конкурентної стратегії в процесі її формування та вибору.   

3. В сучасних умовах господарювання питання вибору результативної 

конкурентної стратегії підприємства є особливо актуальними. Запропонований 

підхід до вибору КСП за критеріями «рівень продуктових/технологічних 
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інновацій», «рівень попиту на ринку/в сегменті» забезпечує можливість вибору 

гібридних стратегій, які дозволяють поєднувати стратегічні рішення щодо 

мінімізації витрат та диференціації. Сформовані базові положення та 

побудована концептуальна модель процесів формування, вибору і реалізації 

конкурентної стратегії підприємства, які представлені у вигляді взаємозв’язку 

визначених субпроцесів, дозволяють підвищити результативність досягнення 

стратегічних цілей підприємства шляхом посилення дієвості його стратегічного 

процесу.  

4. Ключові тенденції розвитку хлібопекарської промисловості України і 

вітчизняного ринку хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання 

засвідчили, що негативна динаміка обсягу ринку, постійне скорочення кількості 

кінцевих споживачів та їх платоспроможності, підвищення ступеня залежності 

компаній від зовнішнього середовища, загострення боротьби за ринки збуту 

продукції, сприяють значному зростанню інтенсивності конкуренції серед 

діючих підприємств. Така ситуація зумовлює необхідність застосування нових 

підходів до формування конкурентних переваг та вибору конкурентної стратегії 

підприємства. Найвагомішими галузевими і ринковими тенденціями, які 

впливають на вибір конкурентних стратегій хлібопекарських підприємств, є 

загальне зростання вимог кінцевих споживачів до якості хліба та 

хлібобулочних виробів, посилення трендів до здорового способу життя та 

здорового харчування, які зумовлюють фокусування стратегічних зусиль 

підприємств на створенні конкурентних переваг за рахунок диференціювання 

продукції. 

5. Аналіз ресурсного потенціалу вітчизняних хлібопекарських підприємств 

засвідчив, що рівень прибутковості виробництва хліба та хлібобулочних 

виробів є значно нижчим у порівнянні з іншими галузями харчової 

промисловості, а нестача фінансових, техніко-технологічних, трудових ресурсів 

обмежує досліджені підприємства в реалізації стратегічних заходів та впливає 

на формування їх конкурентних стратегій. Запропонований підхід до 
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проведення діагностики ресурсного потенціалу хлібопекарських підприємств 

уможливлює більш обґрунтований вибір їх конкурентних стратегій. 

6. Результати ідентифікації конкурентних стратегій хлібопекарських 

підприємств, практики їх формування і вибору продемонстрували, що для 

більшості досліджених компаній пріоритетною конкурентною перевагою є 

диференціація. Через низький рівень розвитку систем стратегічного управління 

рішення щодо вибору конкурентних стратегій мають недостатнє аналітичне і 

методичне забезпечення. Встановлено, що низький рівень результативності 

вибраних конкурентних стратегій пов'язаний з відсутністю чітких критеріїв 

оцінювання результатів упровадження стратегії та незабезпеченістю процесів її 

реалізації наявним ресурсним потенціалом, що свідчить про необхідність більш 

обґрунтовано підходити до формування конкурентної стратегії. 

7. Узагальнення найбільш розповсюджених методів оцінювання 

економічних процесів і явищ показало, що їх використання в умовах мінливості 

сучасного бізнес-середовища, підвищення вимогливості споживачів, 

загострення конкурентної боротьби не завжди є ефективним для обґрунтування 

вибору конкурентної стратегії підприємства. Розроблений та апробований на 

матеріалах Фастівського хлібокомбінату ТОВ «Київхліб» методичний підхід до 

вибору оптимальної стратегічної альтернативи конкурентної стратегії на 

засадах нечітко-множинного й інтервального підходів економіко-

математичного моделювання, дозволяє аналізувати альтернативні варіанти 

стратегічного розвитку з відповідною диференціацією значень основних 

показників діяльності підприємства в умовах часткової невизначеності, що має 

суттєвий позитивний вплив на підвищення рівня обґрунтованості прийняття 

управлінських рішень.  

8. Дієвим інструментом забезпечення отримання бажаних результатів 

упровадження вибраної конкурентної стратегії для хлібопекарських 

підприємств є формування збалансованого товарного портфелю. 

Запропонований та протестований на матеріалах Фастівського хлібокомбінату 

ТОВ «Київхліб» алгоритм збалансування товарного портфелю підприємства у 
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відповідності з визначеною конкурентною стратегію за критерієм 

маржинального прибутку дозволяє оптимізувати товарну політику фірми, її 

виробничу програму, більш обґрунтовано підходити до використання 

обмежених ресурсів з метою забезпечення цільових ринкових позицій та сприяє 

підвищенню загального рівня прибутковості діяльності підприємства.  
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ДОДАТКИ 

 

 Додаток А 

Таблиця А.1 

Виробництво хліба та виробів хлібобулочних виробів нетривалого 

 зберігання за регіонами України в 2011-2018 рр., тис. т. 

Назва регіону 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Вінницька область 66,3 65,0 57,1 49,3 45,1 44,0 39,9 36,8 
Волинська область 42,3 39,4 37,3 34,2 33,6 31,3 31,5 28,0 
Дніпропетровська 
область 

186,7 180,7 177,0 172,9 171,1 167,9 148,1 141,7 

Донецька область 161,6 156,7 147,9 134,7 105,9 49,9 46,5 43,5 
Житомирська область 57,2 57,4 56,4 53,4 48,2 40,5 37,8 34,4 
Закарпатська область 13,6 13,5 13,9 15,6 15,1 12,1 10,2 9,2 
Запорізька область 74,3 75,0 71,1 67,8 65,0 64,3 64,3 60,0 
Івано-Франківська 
область 

33,3 35,1 33,5 32,5 30,7 27,7 26,1 25,9 

Київська область 68,5 73,7 72,7 88,6 95,4 113,7 115,8 98,3 
Кіровоградська 
область 

26,7 26,6 25,4 23,6 20,7 14,2 12,6 10,2 

Луганська область 74,4 68,5 66,0 60,8 30,0 11,7 11,0 9,4 
Львівська область 70,9 72,2 65,0 60,5 56,5 50,7 49,0 45,5 
Миколаївська область 36,8 36,4 33,5 30,3 26,7 26,3 22,4 20,3 
Одеська область 93,9 90,1 86,3 82,2 78,3 80,8 78,0 70,1 
Полтавська область 58,2 54,7 65,1 41,7 37,7 33,6 35,7 31,8 
Рівненська область 36,3 35,2 30,5 28,5 28,6 28,0 27,9 27,8 
Сумська область 61,2 58,5 54,2 50,9 46,0 40,6 35,1 31,6 
Тернопільська область 15,7 15,6 14,4 13,6 12,7 10,0 8,2 7,3 
Харківська область 131,3 112,4 110,1 96,2 94,8 92,6 90,9 78,9 
Херсонська область 34,4 36,5 34,9 31,5 29,2 27,2 26,5 22,2 
Хмельницька область 55,5 61,9 54,3 53,0 56,3 50,4 48,6 44,2 
Черкаська область 64,9 62,4 60,6 51,3 41,1 35,6 29,5 24,8 
Чернівецька область 29,4 27,7 27,4 26,1 25,4 23,2 20,1 18,1 
Чернігівська область 50,4 48,0 43,9 39,0 33,9 29,8 25,2 21,6 
м. Київ 182,9 179,7 175,7 145,4 128,9 125,8 119,1 107,6 
Всього по Україні 1808 1764 1686 1562 1357 1232 1160 1050 

Джерело: [65] 
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Таблиця А.2 

Структура виробництва хліба, борошна та чисельності населення 

за регіонами України у 2018 році 

Назва регіону Виробництво 
хліба 

Виробництво 
борошна 

Чисельність 
населення 

тис. т % тис. т % тис. чол. % 
Вінницька область 36,9 3,51 243,2 13,21 1575,8 3,72 
Волинська область 28,0 2,67 28,3 1,54 1038,5 2,45 
Дніпропетровська 
область 

141,7 13,50 162,7 8,84 3231,1 7,62 

Донецька область 43,5 4,14 6,2 0,34 4200,5 9,91 
Житомирська область 34,4 3,28 24,9 1,35 1231,2 2,90 
Закарпатська область 9,2 0,88 - 0,00 1258,2 2,97 
Запорізька область 60,0 5,72 73,8 4,01 1723,2 4,07 
Івано-Франківська 
область 

25,9 2,47 32,3 1,75 1377,5 3,25 

Київська область 98,3 9,37 110,8 6,02 1754,3 4,14 
Кіровоградська область 10,2 0,97 27,1 1,47 956,3 2,26 
Луганська область 9,4 0,90 31,7 1,72 2167,8 5,11 
Львівська область 45,5 4,33 64,2 3,49 2529,6 5,97 
Миколаївська область 20,3 1,94 27,5 1,50 1141,3 2,69 
Одеська область 70,1 6,68 91,8 4,99 2383,1 5,62 
Полтавська область 31,8 3,03 50,4 2,74 1413,8 3,34 
Рівненська область 27,8 2,65 38,5 2,09 1160,6 2,74 
Сумська область 31,62 3,01 86,2 4,69 1094,3 2,58 
Тернопільська область 7,3 0,69 49,9 2,71 1052,3 2,48 
Харківська область 78,9 7,52 274,6 14,92 2694,0 6,36 
Херсонська область 22,2 2,12 63,1 3,43 1047,0 2,47 
Хмельницька область 44,2 4,21 100,1 5,44 1274,4 3,01 
Черкаська область 24,8 2,36 110,5 6,00 1220,4 2,88 
Чернівецька область 18,1 1,72 - 0,00 906,7 2,14 
Чернігівська область 21,6 2,06 19,4 1,05 1020,1 2,41 
м. Київ 107,7 10,26 - 0,00 2934,5 6,92 
Всього по Україні 1049,5 100,0 1840,9 93,3 42386,4 100,0 

  Джерело: [65] 
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Додаток Б  

Таблиця Б.1  

Обсяги виробництва та ринкові частки хлібопекарських підприємств 

України  

Назва підприємства 

Обсяг виробництва, 
т. 

Частка ринку, % 
Темп 
зміни 
частки 

ринку, % 2017 2018 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

КОЗЯТИНХЛІБ 4533 2841 0,50 0,47 -0,07 

ОВРУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 1496 1085 0,17 0,18 0,08 

КОВЕЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 5523 3624 0,61 0,60 -0,03 

КУЗНЕЦОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2669 1805 0,30 0,30 0,00 

ПРИЛУЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 6709 4504 0,74 0,74 0,00 

ЛЮБОТИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 1711 1369 0,19 0,23 0,19 

КИЇВХЛІБ ХЛІБОКОМБІНАТ №10 11820 9268 1,31 1,52 0,16 

КИЇВХЛІБ БЦ ХЛІБОКОМБІНАТ 11953 8587 1,32 1,41 0,07 

КИЇВХЛІБ СКВИРСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2046 1512 0,23 0,25 0,10 

ВЕРХНЬОКОРОПЕЦЬКА ХЛІБОПЕКАРНЯ 280 162 0,03 0,03 -0,14 

ЖОВТНЕВИЙ ХЛІБ 975 608 0,11 0,10 -0,07 

ЧИНАДІЄВСЬКА ХЛІБОПЕКАРНЯ 311 209 0,03 0,03 0,00 

ЮЖНЕНСЬКА ПАЛЯНИЦЯ 693 431 0,08 0,07 -0,08 

МАКАРІВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "КИЇВХЛІБ" 1131 823 0,13 0,14 0,08 
САМБІРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ ПрАТ "КОНЦЕРН 
ХЛІБПРОМ" 2862 1924 0,32 0,32 0,00 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 15946 11779 1,77 1,94 0,10 

КИЇВХЛІБ 112427 79859 12,46 13,13 0,05 

КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ 35593 25716 3,94 4,23 0,07 

КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 906 627 0,10 0,10 0,03 

КРИВОРІЖХЛІБ 14025 9384 1,55 1,54 -0,01 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 9803 7951 1,09 1,31 0,20 

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 5986 4067 0,66 0,67 0,01 

ОХТИРСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 1810 853 0,20 0,14 -0,30 

СТРИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 1087 781 0,12 0,13 0,07 

ТЕРЕМНО ХЛІБ 16373 11857 1,81 1,95 0,07 

ХЕРСОНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 12959 8605 1,44 1,41 -0,01 

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 728 560 0,08 0,09 0,14 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 17412 11676 1,93 1,92 -0,01 

ПОЛІССЯХЛІБ' 6937 4845 0,77 0,80 0,04 

АНАНЬЇВ - ХЛІБ 64 44 0,01 0,01 0,02 

ВКФ "ОДЕСА-ХЛІБ М" 300 206 0,03 0,03 0,02 

ДОБРИЙ ХЛІБ 1301 951 0,14 0,16 0,08 

КОЛОМИЙСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 2903 1825 0,32 0,30 -0,07 
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 Продовження табл. Б.1  

1 2 3 4 5 6 

ПЕКАРНЯ ДІК 266 187 0,03 0,03 0,04 

ПОЛТАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД "ПІВДЕННИЙ 824 473 0,09 0,08 -0,15 

УКРХЛІБ - 2 437 300 0,05 0,05 0,02 

ХЛІБ ПОДІЛЛЯ 355 247 0,04 0,04 0,03 

ХЛІБЗАВОД ДУБОВ'ЯЗІВСЬКИЙ 3430 2428 0,38 0,40 0,05 

ХОРОЛЬСЬКА МЕХАНІЗОВАНА ПЕКАРНЯ 1934 1301 0,21 0,21 0,00 

ШУМСЬК ХЛІБ 363 330 0,04 0,05 0,35 

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 5211 3660 0,58 0,60 0,04 

ІНГУЛЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2732 2028 0,30 0,33 0,10 

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 2264 1495 0,25 0,25 -0,02 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ХЛІБЗАВОД №9 11310 7841 1,25 1,29 0,03 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 2120 1424 0,23 0,23 0,00 

КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 3491 2167 0,39 0,36 -0,08 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 117 65 0,01 0,01 -0,18 

НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2859 1943 0,32 0,32 0,01 

ПАВЛОГРАДХЛІБ 8899 6841 0,99 1,12 0,14 

САРНЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 5905 4405 0,65 0,72 0,11 

СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД  5365 3787 0,59 0,62 0,05 

ХЛІБ 1499 1117 0,17 0,18 0,11 

ЯВОРІВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 90 107 0,01 0,02 0,76 

ГАЛХЛІБОПРОДУКТ 410 229 0,05 0,04 -0,17 

КОЛО БОК 374 493 0,04 0,08 0,96 

МЕЛЬНИК-ХЛІБ 875 817 0,10 0,13 0,39 

ХЛІБОКОМБІНАТ ІРШАВСЬКОЄ РАЙСС 419 93 0,05 0,02 -0,67 

ХЛІБОКОМБІНАТ СКАДОВСЬКОГО РАЙСТ 2056 1528 0,23 0,25 0,10 

БЕРДЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 6931 5349 0,77 0,88 0,15 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 3 17714 13300 1,96 2,19 0,11 

ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД № 5 16839 12916 1,87 2,12 0,14 

ГАЙСИНХЛІБ 3693 2662 0,41 0,44 0,07 

ВІННИЦЯХЛІБ 25229 17976 2,80 2,96 0,06 

ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 7942 5908 0,88 0,97 0,10 

СЛОВЕЧАНСЬКА ХЛІБОПЕКАРНЯ 529 122 0,06 0,02 -0,66 

ХЛІБОЗАВОД 770 406 0,09 0,07 -0,22 

ГОРОДНИЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 411 277 0,05 0,05 0,00 

ДОМАШНІЙ ХЛІБ 663 2978 0,07 0,49 5,66 

КОЛЬЧИНСЬКА ХЛІБОПЕКАРНЯ 69 58 0,01 0,01 0,25 

ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 649 506 0,07 0,08 0,16 

МИРГОРОДСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2616 1704 0,29 0,28 -0,03 

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 2457 1854 0,27 0,30 0,12 

ГАЛИЦЬКА ЗДОБА 786 669 0,09 0,11 0,26 
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Продовження табл. Б.1  

1 2 3 4 5 6 

КОЛОС 168 130 0,02 0,02 0,15 

МОСТИСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 316 265 0,04 0,04 0,24 

ХЛІБ-ТРЕЙД 1045 737 0,12 0,12 0,05 

ХЛІБОДАР 6984 5347 0,77 0,88 0,14 

КОЛОС 267 192 0,03 0,03 0,07 

ПУТИВЛЬ - ХЛІБ 697 526 0,08 0,09 0,12 

БЕРИСЛАВ-ХЛІБОЗАВОД 6233 3837 0,69 0,63 -0,09 

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 581 301 0,06 0,05 -0,23 

ГОРОДОЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 309 249 0,03 0,04 0,20 

ДЕКА-ХЛІБ 70 61 0,01 0,01 0,29 

ЗАЛІЗНИЧНА ПЕКАРНЯ 1980 1274 0,22 0,21 -0,05 

КАРАВАЙ 398 309 0,04 0,05 0,15 

КАТЕРИНОСЛАВХЛІБ 9026 7227 1,00 1,19 0,19 

КОЛОСОК 41 38 0,00 0,01 0,38 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 4447 5336 0,49 0,88 0,78 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД № 1 17555 12459 1,95 2,05 0,05 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 73 57 0,01 0,01 0,16 

НІЖИНСЬКИЙ ХБК 363 296 0,04 0,05 0,21 

НАДЗБРУЧЧЯ ХЛІБ 1346 827 0,15 0,14 -0,09 

НАША БУЛОЧКА 1468 1416 0,16 0,23 0,43 

ОДЕСА-ХЛІБ 1002 645 0,11 0,11 -0,04 

ОДЕСЬКА ПАЛЯНИЦЯ 1638 1548 0,18 0,25 0,40 

САВРАНСЬКИЙ ХЛІБ 123 146 0,01 0,02 0,76 

СМАЧНИЙ ХЛІБ 184 158 0,02 0,03 0,27 

СУМСЬКА ПАЛЯНИЦЯ 12241 7791 1,36 1,28 -0,06 

ТЕРНОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 1653 1189 0,18 0,20 0,07 

УКР ЕКО-ХЛІБ 224 170 0,02 0,03 0,13 
УКРАЇНСЬКО-СЛОВЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС " 28984 19623 3,21 3,23 0,00 

УКРАЇНСЬКО-СЛОВЕНСЬКЕ СП "КИЇВСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС"  34626 22314 3,84 3,67 -0,04 

ХЛІБ БІЛИЧ 318 216 0,04 0,04 0,01 

ХЛІБ ТОКМАКА 1367 652 0,15 0,11 -0,29 

ХЛІБЗАВОД №3 6533 4681 0,72 0,77 0,06 

ХЛІБНИЙ ДІМ КИРИЛОВА 117 96 0,01 0,02 0,22 

ХЛІБНИЙ ШЛЯХ 284 192 0,03 0,03 0,00 

ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД 23709 14524 2,63 2,39 -0,09 

ЧЕРНІВЕЦЬКІ ХЛІБО-БУЛОЧНІ ВИРОБИ 469 315 0,05 0,05 0,00 

ЯГОТИНХЛІБ 501 286 0,06 0,05 -0,15 

МАРГАНЕЦЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 1575 1208 0,17 0,20 0,14 

ХЛІБОЗАВОД НОВО-БАВАРСЬКИЙ 4728 3546 0,52 0,58 0,11 

ХОЛДИНГ ДОНБАСХЛЕБ 27692 6316 3,07 1,04 -0,66 
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Закінчення табл. Б.1  

1 2 3 4 5 6 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 3947 505 0,44 0,08 -0,81 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД 12859 9091 1,42 1,49 0,05 

ТЕРНОПІЛЬХЛІБПРОМ 3058 2363 0,34 0,39 0,15 

ХЛІБОДАР ПЛЮС 230 159 0,03 0,03 0,03 

ШИРЯЄВО-ХЛІБ 1302 1005 0,14 0,17 0,15 

ПОЛТАВАХЛІБ-3 6941 538 0,77 0,09 -0,88 

ІЗЮМСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "КУЛИНИЧІ" 7179 4308 0,80 0,71 -0,11 

АРТЕМІДА-ХЛІБ 912 67 0,10 0,01 -0,89 

БІЛОКУРАКИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 610 452 0,07 0,07 0,10 

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 86 77 0,01 0,01 0,33 

ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №11 9511 1528 1,05 0,25 -0,76 

ДНІПРОВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №5 5736 4934 0,64 0,81 0,28 

ЗАХІДТОРГХЛІБ 1728 1414 0,19 0,23 0,21 

ЗОЛОТИЙ КОРОВАЙ 11168 8063 1,24 1,33 0,07 

КІРОВОГРАДХЛІБ 2014 7414 4655 0,82 0,77 -0,07 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 4220 3538 0,47 0,58 0,24 

КУП'ЯНСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "КУЛИНИЧІ" 2532 1434 0,28 0,24 -0,16 

НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ 5984 3864 0,66 0,64 -0,04 

ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ 57788 38887 6,40 6,39 0,00 

ОЛЕВСЬК-ХЛІБ 508 376 0,06 0,06 0,10 

ПОЛІССЯ-ХЛІБ 2310 1512 0,26 0,25 -0,03 

ПОЛТАВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ "КУЛИНИЧІ" 9026 3477 1,00 0,57 -0,43 

СМАЧНА ВИПІЧКА 192 108 0,02 0,02 -0,17 

ХЛІБЗАВОД №10 29108 20886 3,23 3,43 0,06 

ХЛІБОЗАВОД САЛТІВСЬКИЙ 37651 24969 4,17 4,10 -0,02 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №2 5923 4803 0,66 0,79 0,20 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ №1 3736 987 0,41 0,16 -0,61 

УРОЖАЙ 690 492 0,08 0,08 0,06 

ЛУБЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 1102 619 0,12 0,10 -0,17 

ХЛІБОЗАВОД №4 КОМПАНІЯ ХЛІБІНВЕСТ 5489 4312 0,61 0,71 0,17 

Всього 902555 608316 100 100 - 

Мінімальне значення показника   0,01 0,01 -0,89 

Максимальне значення показника   14,65 15,00 5,66 

Середнє значення показника   0,69 0,69 0,07 

Джерело: розраховано автором за даними Державного служби статистики України 
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Додаток В 
Таблиця В.1 

Стратегічні групи конкурентів підприємств хлібопекарської галузі України 
Стратегічна 

група 
Характеристики стратегічних дій 

підприємств 
Назви підприємств, які відносяться до стратегічної групи 

1 Здійснення інтеграційних відносин із 
постачальниками сировини; використання 
технологій та устаткування високого або 
середнього рівня прогресивності; 
виготовлення продукції високого рівня 
якості; широке географічне та продуктове 
покриття; формування асортименту з 
орієнтацією на різні групи споживачів. 

ПрАТ «Київхліб».; ТОВ «Хлібний холдинг «Хлібні інвестиції»; ПрАТ «Концерн 
«Хлібпром»; група компаній ТМ «Кулиничі; група компаній ТМ «Формула смаку», 
група компаній ТМ «Хлібодар»,  холдинг «Золотий урожай» Lauffer Group. 

2 Здійснення відносин із постачальниками 
сировини на основі короткострокових угод; 
використання технологій та устаткування 
середнього або низького рівня 
прогресивності; виготовлення продукції 
високого та середнього рівня якості; 
середнє географічне та продуктове 
покриття; формування асортименту з 
орієнтацією на більшість груп споживачів 
за рівнем доходу. 

ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод», ПрАТ «Новоград-
Волинський хлібозавод», ПрАТ «Овруцький хлібозавод», ПрАТ «Коростенський хлібозавод», 
ПрАТ "Ковельський хлібокомбінат", ПрАТ«Нововолинський хлібозавод», ПрАТ "Локачинський 
хлібозавод", ПрАТ «Козятинхліб», ПрАТ «Долинський хлібозавод», ПрАТ «Смілянський 
хлібокомбінат», ПрАТ «Полтавський хлібокомбінат», ПрАТ «Червонозаводський хлібозавод», 
ТОВ «Сумська паляниця», ПП «Хлібозавод Дубовязівський», ПрАТ «Конотопський 
хлібокомбінат», ПрАТ «Охтирський хлібокомбінат», ПрАТ «Глухівський хлібокомбінат», ПрАТ 
«Шосткінський хлібокомбінат», ПрАТ «Роменський хлібокомбінат», ПрАТ "Поліссяхліб", ПрАТ 
«Ватутінський хлібокомбінат», ПрАТ  "Чернігівський хлібокомбінат", ПрАТ «Ніжинський хліб», 
ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат», ПрАТ «Новодністровський хлібозавод», ПрАТ 
"Чорткiвський хлiбозавод", ПрАТ «Ізяславський хлібозавод», ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський», ПрАТ «Люботинський хлібозавод», ТДТ «Миргородський хлібозавод». 

3 Здійснення відносин із постачальниками 
сировини на основі короткострокових угод; 
використання технологій та устаткування 
різного рівня прогресивності; забезпечення 
високого та низького рівня якості 
продукції; вузьке географічне та 
продуктове покриття; формування 
асортименту з орієнтацією на обмежену 
кількість груп споживачів за рівнем доходу. 

ПП Чоботар, ПП «Бекерай», ТОВ «Веселий колобок», ПП «Колобок», ТОВ Волинський 
пекар, ФГ “Аміла”, ТОВ “Волиньагропродукт”, ТОВ “Ковельхліб”, ТОВ «Галицька 
здоба», ТОВ «Хліб-Трейд», ПП «Будьмо Здорові»,  ПП «ЯН», ПП «Хорольська 
механізована пекарня», ТОВ «Фудмережа», ТОВ "Продмова", ТОВ "УкрВереск",  ТМ 
«Наша пекарня», ФОП "Гнатенко АА, ФОП Ляшко, кафе-пекарні «Віденські булочки», 
«Львівські пляцки», «Пирогоманія», «Франс.уа»,  «Boulangerie», «La brioche», 
«Грегуар», «Home Café», «Bakery Cafe Bakefeel», «Хліб'n'Soul», «Le Silpo». 

  Джерело: сформовано автором 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1  

Коефіцієнт фондовіддачі основних засобів хлібопекарських підприємств 

України у 2014-2018 рр. 

Назва підприємства 2014 2015 2016 2017 2018 

ПрАТ «Київхліб» 10,93 10,65 11,35 17,19 15,15 
ПрАТ «Концерн Хлібпром» 3,09 2,45 2,89 2,76 2,62 
ТОВ "Одеський коровай"  7,79 9,06 0,20 0,50  
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 

0,27 0,56 0,75 1,05 1,04 

ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 7,71 7,17 10,83 8,61 6,76 
ПрАТ "Теремнохлiб" 4,73 6,01 8,76 7,16 57,52 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 8,8 14,2 10,47 9,09 7,35 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібозавод №9" 5,18 5,17 6,44 5,60 6,48 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 6,44 6,89 9,06 7,06 5,64 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 4,42 6,10 7,58 10,08 7,76 
ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат № 1" 0,16 0,21 0,22 0,24 0,29 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 4,50 1,41 0,13 0,8 0,43 
ПрАТ "Криворіжхліб" 7,67 8,70 12,73 10,08 9,08 
ПрАТ "Поліссяхліб" 3,02 3,37 7,49 14,17 14,0 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 7,6 6,0 5,3 5,5 7,6 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 2,86 5,49 4,62 6,10 3,18 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 2,0 2,33 3,83 2,83 2,36 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 4,55 4,21 1,72 0,76 0,73 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 6,48 6,81 8,49 8,85 9,34 
ПрАТ "Люботинський хлiбозавод" 3,07 6,35 5,72 9,73 14,58 
ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод" 8,87 9,75 9,92 8,47 8,63 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 2,51 2,64 2,84 2,42 3,02 
ПрАТ"Стрийський хлiбокомбiнат" 3,51 4,09 4,88 5,72 7,37 
ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат" 9,06 9,19 10,01 8,06 7,58 
ПрАТ "Козятинхлiб" 3,78 4,67 5,34 5,59 6,2 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 1,79 2,04 3,75 3,97 3,78 
ПрАТ "Паляниця" 0,27 0,46 0,22 0,34 0,38 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 0,31 0,41 0,53 0,28 0,20 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 0,03 0,08 0,04 0,04 0,03 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 7,57 8,2 8,37 1,0 1,44 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод" 0,08 0,08 0,09 0,08 0,12 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 4,21 0,66 1,17 1,90 2,56 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 3,03 3,2 2,4 2,2 4,2 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 1,25 1,37 0,69 0,71 0,86 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 0,21 0,41 0,04 0,03 0,05 
Середнє значення 4,11 4,66 4,69 4,69 6,02 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємств 
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Таблиця Г.2  

Коефіцієнт зносу основних засобів хлібопекарських підприємств 

України у 2014-2018 рр. 

Назва підприємства 2014 2015 2016 2017 2018 

ПрАТ «Київхліб» 0,49 0,50 0,49 0,52 0,52 

ПрАТ «Концерн Хлібпром» 0,35 0,33 0,32 0,34 0,32 
ТОВ "Одеський коровай"  0,72 0,75 0,77 0,79 0,78 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

ПАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 0,46 0,49 0,52 0,51 0,47 
ПАТ "Теремнохлiб" 0,63 0,66 0,66 0,60 0,52 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 0,66 0,67 0,6 0,56 0,54 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібозавод №9" 0,51 0,53 0,53 0,53 0,55 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 0,54 0,56 0,59 0,55 0,48 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 0,63 0,73 0,80 0,82 0,79 
ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат №1" 0,62 0,63 0,63 0,64 0,65 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 0,31 0,29 0,20 0,30 0,41 
ПрАТ "Криворіжхліб" 0,47 0,58 0,61 0,60 0,61 
ПрАТ "Поліссяхліб" 0,37 0,37 0,49 0,65 0,66 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 0,62 0,55 0,5 0,53 0,61 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 0,42 0,52 0,62 0,71 0,88 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 0,75 0,73 0,74 0,69 0,67 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 0,45 0,49 0,55 0,61 0,63 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 
ПрАТ "Люботинський хлiбозавод" 0,10 0,07 0,12 0,22 0,38 
ПрАТ "Iзяславський хлібозавод" 0,63 0,67 0,61 0,58 0,59 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 0,43 0,44 0,44 0,48 0,52 
ПрАТ "Стрийський хлiбокомбiнат" 0,60 0,64 0,66 0,67 0,68 
ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" 0,64 0,67 0,66 0,64 0,64 
ПрАТ "Козятинхлiб" 0,36 0,41 0,46 0,49 0,51 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 0,68 0,68 0,70 0,72 0,71 
ПрАТ "Паляниця" 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 0,61 0,66 0,77 0,77 0,63 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 0,57 0,6 0,65 0,74 0,83 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод" 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 0,73 0,73 0,73 0,79 0,71 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 0,72 0,76 0,74 0,71 0,72 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 0,71 0,71 0,56 0,46 0,47 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 0,69 0,69 0,68 0,65 0,68 
ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат" 0,48 0,52 0,56 0,62 0,64 
Середнє значення 0,52 0,54 0,55 0,56 0,57 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємств 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1   

Показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Київхліб» 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,92 0,96 0,99 1,14 1,16 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,63 0,66 0,52 0,68 0,89 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 

Коефіцієнт оборотності активів 4,45 4,18 3,49 4,11 3,25 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

4,45 4,18 3,49 4,11 3,25 

Коефіцієнт оборотності запасів 24,93 24,72 11,32 13,28 15,58 
Коефіцієнт оборотності коштів 
у розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

14,53 12,84 11,31 10,18 6,16 

Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 

10,88 9,64 13,07 19,33 14,43 

Коефіцієнт автономії 
(фінансової незалежності) 

0,41 0,43 0,27 0,21 0,23 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності  

0,69 0,76 0,36 0,27 0,29 

Коефіцієнт концентрації 
залученого (позикового) 
капіталу 

0,59 0,57 0,73 0,79 0,77 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,42 0,44 0,35 0,35 0,35 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних 
активів  

0,87 0,85 0,56 0,36 0,32 

Чистий дохід, тис. грн. 1886481,0 1692699,0 1962714,0 2778867,0 2300698,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 434195,0 410787,0 528852,0 692492,0 557385,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 24992,0 -20548,0 -30241,0 19479,0 15268,0 
Прибутковість власного 
капіталу, % 

14,37 -11,70 -20,13 13,55 9,58 

Прибутковість активів, % 5,88 -5,07 -5,38 2,88 1,96 
Прибутковість продажу, % 1,32 -1,21 -1,54 0,70 0,67 
Прибутковість продукції, % -1,7 1,60 2,11 -0,93 -0,89 
Витрати на оплату праці, тис. 
грн. 

258745,0 246444,0 298082,0 346513,0 330133,00 

Середня заробітна плата, грн. 4580 4910 5530 6880 8690 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

400,78 404,37 437,32 661,79 726,46 

Коефіцієнт зносу основних 
засобів 

0,49 0,50 0,49 0,52 0,52 

Фондовіддача основних засобів 10,93 10,65 11,35 17,19 15,15 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.2     

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Концерн «Хлібпром» 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,78 0,49 0,72 1,07 1,19 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,45 0,33 0,47 0,78 0,89 
Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

0,02 0,03 0,09 0,19 0,18 

Коефіцієнт оборотності активів 1,16 0,99 1,19 1,29 1,53 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

1,16 0,99 1,19 1,29 1,53 

Коефіцієнт оборотності запасів 6,81 10,11 9,59 12,94 18,63 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

5,82 6,66 7,90 7,13 8,08 

Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу 

4,77 4,55 10,33 19,09 14,37 

Коефіцієнт автономії 
(фінансової незалежності) 

0,24 0,22 0,12 0,07 0,11 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності  

0,49 0,28 0,13 0,07 0,12 

Коефіцієнт концентрації 
залученого (позикового) 
капіталу 

0,76 0,78 0,88 0,93 0,89 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,51 0,45 0,57 0,68 0,73 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних 
активів  

1,63 2,69 2,19 1,89 2,12 

Чистий дохід, тис. грн. 777777 629267 887383 965463 1102073 
Валовий прибуток, тис. грн. 190056 217802 329544 352110 387526 
Чистий прибуток, тис. грн. 6173 -151364 -89418 -799 -6322 
Прибутковість власного 
капіталу, % 

4,42 -27,35 -104,07 -1,58 -8,24 

Прибутковість активів, % 0,94 -24,04 -12,03 -0,11 -0,88 
Прибутковість продажу, % 0,79 -24,05 -10,08 -0,08 -0,57 
Прибутковість продукції, % 1,05 -36,79 -16,03 -0,13 -0,88 
Витрати на оплату праці, тис. 
грн. 

102643 104966 147766 222212 289698 

Середня заробітна плата, грн. 2,401 2,619 3,905 5,832 7,647 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

218,35 188,46 281,44 304,08 349,09 

Коефіцієнт зносу основних 
засобів 

0,35 0,33 0,32 0,34 0,32 

Фондовіддача основних засобів 3,09 2,45 2,89 2,76 2,62 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.3   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Теремно Хліб»  

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,26 1,49 1,10 0,80 0,54 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,76 1,09 0,75 0,47 0,34 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 
Коефіцієнт оборотності активів 2,29 2,72 3,49 3,69 35,03 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 2,29 2,72 3,49 3,69 35,03 
Коефіцієнт оборотності запасів 12,96 20,98 18,33 19,15 25,76 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 9,90 8,22 9,66 20,99 189,59 
Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 5,79 7,81 12,69 14,12 146,56 
Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 0,40 0,35 0,42 0,26 0,24 
Коефіцієнт фінансової стабільності  0,65 0,53 0,38 0,35 0,31 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 0,60 0,65 1,10 0,74 0,76 
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,66 0,68 0,75 0,44 0,36 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  1,30 1,10 0,80 1,24 1,86 
Чистий дохід, тис. грн. 80941,0 99860,0 154551,0 182654,0 203123,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 28011,0 33170,0 55094,0 63849,0 81148,0 
Чистий прибуток, тис. грн. -1031,0 -1356,0 357,0 1391,0 80,0 
Прибутковість власного капіталу, % -7,37 -10,60 2,93 10,76 0,59 
Прибутковість активів, % -2,92 -3,69 0,81 2,81 0,14 
Прибутковість продажу, % -1,27 -1,36 0,23 0,76 0,00 
Прибутковість продукції, % 1,95 2,03 -0,36 -1,17 -0,07 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 14453,00 16972,00 17791,00 22116,00 31648,00 
Середня заробітна плата, грн. 2399,23 2595,10 2786,81 3700,80 5295,85 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 161,24 183,23 290,51 366,78 402,23 
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,63 0,66 0,66 0,60 0,52 
Фондовіддача основних засобів 4,73 6,01 8,76 7,16 57,52 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.4   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Криворізький хлібокомбінат»  

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 
Коефіцієнт поточної ліквідності 0,59 0,49 0,48 0,51 0,508 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,48 0,35 

 
0,33 

 
0,32 

 
0,31 

 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0014 

 
0,0015 

 
0,0011 

 
0,0017 

 
0,0012 

 
Коефіцієнт оборотності активів 0,05 

 
0,079 

 
0,082 

 
0,083 

 
0,093 

 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,05 
 

0,079 
 

0,082 
 

0,083 
 

0,093 
 

Коефіцієнт оборотності запасів 0,88 
 

0,69 
 

0,59 
 

0,51 
 

0,65 
 

Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

0,237 
 

0,18 
 

0,198 
 

0,21 
 

0,24 
 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

-0,31 
 

-0,28 
 

-0,27 
 

-0,28 
 

-0,284 
 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

-0,16 -0,28 -0,31 -0,3 -0,33 

Коефіцієнт фінансової стабільності -0,14 -0,22 -0,234 -0,23 -0,25 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

1,16 1,28 1,31 1,3 1,33 

Коефіцієнт фінансової стійкості -0,16 -0,28 -0,31 -0,3 -0,33 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів 

0,47 0,61 0,57 0,52 0,48 

Чистий дохід, тис. грн. 691 888 933 980 1136 
Валовий прибуток, тис. грн. 691 888 143 18 0 
Чистий прибуток, тис. грн. -1107 -765 3 2 -976 
Прибутковість власного капіталу,% 0,50 0,24 -0,00085 -0,00056 0,244 
Прибутковість активів, % 0,08 0,068 0,00026 0,00017 0,079 
Прибутковість продажу, % 1,60 0,861 0,0032 0,0021 0,86 
Прибутковість продукції, % 0 0 0,0038 0,0021 0,61 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 452000 352000 381000 405000 651000 
Середня заробітна плата, грн. 1793,65 2256,41 2442,31 2596,15 3616,67 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

69,1 88,8 93,3 98,0 113,6 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,620 0,625 0,632 0,641 0,649 
Фондовіддача основних засобів 0,16 0,21 0,22 0,24 0,29 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.5   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ТДВ «Поліссяхліб»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1.56 6.02 2,24 3.2 3.2 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.76 5.26 2.24 3.20 3.20 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.16 0.06 0,75 1.63 1.63 
Коефіцієнт оборотності активів 2.42 2.63 4,44 5.12 5.12 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2.42 2.63 4,44 5.12 5.12 

Коефіцієнт оборотності запасів 25.05 26.00 28,1 22.47 22.47 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

33.97 24.91 37,87 57.75 57.75 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

3.13 3.39 5,76 6,35 6,35 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0.77 0.77 0,77 0,8 0,8 

Коефіцієнт фінансової стабільності  3.44 3.45 3,36 4,13 4,13 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0.22 0.22 0,23 0,19 0,19 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0.88 0.86 0,82 0,8 0,8 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

4.40 3.68 1,52 0,6 0,6 

Чистий дохід, тис. грн.  37250 41010 59325 62163 62163 
Валовий прибуток, тис. грн. 8579 9189 15272 14584 14584 
Чистий прибуток, тис. грн. 195 471 2934 2961 2961 
Прибутковість власного капіталу, % 1.64 3.89 28,47 30,27 30,27 
Прибутковість активів, % 1.27 3.02 21,94 24,37 24,37 
Прибутковість продажу, % 0.52 1.14 4,95 4,77 4,77 
Прибутковість продукції, % 0.68 1.48 6,66 6,22 6,22 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 9146 9369 12365 13173 13173 
Середня заробітна плата, грн. 3110 3180 4260 4670 4670 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

152.04 167.38 245,14 264,52 264,52 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0.37 0.37 0,49 0,65 0,65 
Фондовіддача основних засобів 3.02 3.37 7,49 14,17 14,17 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.6   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Овруцький хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,71 0,57 0,43 0,44 0,5 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,37 0,34 0,21 0,15 0,16 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,023 0,004 0,001 0,021 0,035 
Коефіцієнт оборотності активів 4,1 3,8 3,7 3,7 4,8 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

4,1 3,8 3,7 3,7 4,8 

Коефіцієнт оборотності запасів 18,5 25,6 23,7 17,3 19,2 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

18,31 17,7 25,5 37,8 56,0 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

11,6 10,8 12,6 14,5 18,5 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,35 0,35 0,29 0,25 0,26 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,54 0,75 0,41 0,34 0,35 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,65 0,65 0,71 0,75 0,74 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,35 0,35 0,29 0,25 0,26 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,18 1,72 2,28 2,06 1,72 

Чистий дохід, тис. грн. 12696 13740 16426 16638 19588 
Валовий прибуток, тис. грн. 3058 3317 4133 4177 4912 
Чистий прибуток, тис. грн. 112 254 -130 -108 -71 
Прибутковість власного капіталу, % 10,25 20 -10 -9,4 -6,7 
Прибутковість активів, % 3,6 7 -2,9 -2,4 -1,7 
Прибутковість продажу, % 0,9 1,85 -0,8 -0,65 -0,36 
Прибутковість продукції, % 1,2 2,44 1,06 0,87 0,48 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 3007 3133 3644 3697 4706 
Середня заробітна плата, грн. 2040 2193 2923 2961 3769 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

103,2 115,5 158 160 188,3 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,62 0,55 0,5 0,53 0,61 
Фондовіддача основних засобів 7,6 6 5,3 5,5 7,6 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.7   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Криворіжхліб»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,67 0,56 0,58 0,65 0,65 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,46 0,40 0,33 0,42 0,50 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 
Коефіцієнт оборотності активів 1,40 2,69 1,82 1,31 1,21 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,40 2,69 1,82 1,31 1,21 

Коефіцієнт оборотності запасів 7,77 17,57 7,13 5,56 8,08 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

4,00 6,71 5,39 2,98 2,29 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

56,08 16,88 11,03 7,99 6,52 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,03 0,16 0,17 0,16 0,19 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,03 0,14 0,14 0,14 0,16 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,98 1,16 1,17 1,16 1,19 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,17 0,02 0,04 0,08 0,11 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,80 0,77 0,66 0,44 0,39 

Чистий дохід, тис. грн. 86812,0 82304,0 128756,0 128937,0 134494,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 19974,0 11971,0 20288,0 16878,0 9587,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 240,00 -11420,0 -3323,0 -5607,0 -14911,0 
Прибутковість власного капіталу, % 15,50 234,21 28,46 34,74 72,27 
Прибутковість активів, % 0,39 -37,28 -4,70 -5,68 -13,35 
Прибутковість продажу, % 0,28 -13,88 -2,58 -4,35 -11,09 
Прибутковість продукції, % -0,36 16,24 3,06 5,00 11,94 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 12353,00 8637,00 11893,00 13370,00 19978,00 
Середня заробітна плата, грн. 2323,7 1521,7 1974,3 2188,9 3667,0 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

195,96 174,00 256,49 253,31 296,24 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,47 0,58 0,61 0,60 0,61 
Фондовіддача основних засобів 7,67 8,70 12,73 10,08 9,08 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.8  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,00 1,52 1,84 2,21 1,74 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,72 1,00 1,20 1,62 1,28 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,29 0,31 0,34 0,68 0,51 
Коефіцієнт оборотності активів 3,85 4,05 4,82 3,76 3,42 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 3,85 4,05 4,82 3,76 3,42 
Коефіцієнт оборотності запасів 31,47 27,50 26,87 27,52 30,24 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 23,07 22,16 22,14 19,21 19,61 
Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 5,12 5,69 6,52 5,06 4,85 
Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 0,75 0,71 0,74 0,74 0,70 
Коефіцієнт фінансової стабільності  1,81 2,46 2,84 2,89 2,39 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 0,42 0,29 0,26 0,26 0,30 
Коефіцієнт фінансової стійкості 0,77 0,73 0,75 0,79 0,78 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  1,52 1,46 1,16 1,15 1,56 
Чистий дохід, тис. грн.  38281 42564 59668 59560 67214 
Валовий прибуток, тис. грн. 12428 12700 20006 19678 23339 
Чистий прибуток, тис. грн. 1439 727 4003 3116 3937 
Прибутковість власного капіталу, % 19,24 9,72 43,72 26,48 28,39 
Прибутковість активів, % 14,47 6,91 32,34 19,67 20,01 
Прибутковість продажу, % 3,76 1,71 6,71 5,23 5,86 
Прибутковість продукції, % 5,57 2,43 10,09 7,81 8,97 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 9234 10017 12145 14557 17732 
Середня заробітна плата, грн. 3053,57 3312,50 4130,95 5096,99 6480,99 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

151,91 168,90 243,54 250,25 294,80 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,54 0,56 0,59 0,55 0,48 
Фондовіддача основних засобів 6,44 6,89 9,06 7,06 5,64 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.9   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,286 0,263 0,283 0,359 0,462 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,140 0,114 0,110 0,148 0,221 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,286 0,263 0,283 0,359 0,462 
Коефіцієнт оборотності активів 2,745 3,174 2,654 2,471 1,692 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,745 3,174 2,654 2,471 1,692 

Коефіцієнт оборотності запасів 15,598 15,891 10,847 8,251 5,487 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

18,494 24,718 18,129 11,347 5,247 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

11,795 7,328 3,912 3,796 3,322 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,233 0,433 0,678 0,651 0,509 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,189 0,302 0,404 0,394 0,337 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

1,233 1,433 1,678 1,651 1,509 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,233 0,433 0,678 0,651 0,509 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,837 1,656 1,107 0,689 0,434 

Чистий дохід, тис. грн. 34759 37139 35733 44411 43489 
Валовий прибуток, тис. грн. 7972 7329 4189 4028 3704 
Чистий прибуток, тис. грн. -1174 -3068 -5065 -70 -2714 
Прибутковість власного капіталу, % 40 61 55 1 21 
Прибутковість активів, % -9,27 -26,22 -37,62 -0,39 -10,56 
Прибутковість продажу, % -3,38 -8,26 -14,17 -0,16 -6,24 
Прибутковість продукції, % 4,38 10,29 16,06 0,17 6,82 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 6102 6379 7172 7596 8157 
Середня заробітна плата, грн. 2,10 2,20 2,50 2,59 3,60 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

144 153 150 182 230 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,63 0,73 0,80 0,82 0,79 
Фондовіддача основних засобів 4,42 6,10 7,58 10,08 7,76 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.10  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Чернівецький хлібокомбінат» 

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,91 1,57 1,43 1,32 1,12 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,56 1,35 1,20 1,11 1,04 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 
Коефіцієнт оборотності активів 1,86 1,73 2,29 1,92 1,86 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,86 1,73 2,29 1,92 1,85 

Коефіцієнт оборотності запасів 12,54 15,69 17,23 15,07 21,77 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

6,09 5,06 5,86 4,89 4,85 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

4,53 4,32 6,06 4,90 4,68 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,41 0,40 0,38 0,39 0,40 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,69 0,67 0,61 0,64 0,66 
Коефіцієнт концентрації 
залученого (позикового) капіталу 

0,59 0,60 0,62 0,61 0,60 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,60 0,52 0,46 0,42 0,40 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,32 0,32 0,27 0,31 0,41 

Чистий дохід, тис. грн. 128863 127067 194653 179818 186210 
Валовий прибуток, тис. грн. 41087 43260 74487 60812 65833 
Чистий прибуток, тис. грн. -24936 601 4839 4329 1820 
Прибутковість власного капіталу,% -87,71 2,04 15,06 11,79 4,57 
Прибутковість активів, % -35,91 0,82 5,69 4,61 1,81 
Прибутковість продажу, % -19,35 0,47 2,49 2,41 0,98 
Прибутковість продукції, % -28,41 0,72 4,03 3,64 1,51 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 16303 18067 20188 28906 40154 
Середня заробітна плата, грн. 2,54 2,84 3,43 4,85 5,60 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

240,87 239,30 397,25 361,81 311,39 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,46 0,49 0,52 0,51 0,47 
Фондовіддача основних засобів 7,71 7,17 10,83 8,61 6,76 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.11   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Херсонський хлiбокомбiнат» 

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,8 0,81 0,73 0,8 0,88 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,54 0,45 0,38 0,44 0,53 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,06 0,04 0,03 0,04 
Коефіцієнт оборотності активів 3,68 4,25 5,39 4,47 1,54 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

3,68 4,25 5,39 4,47 1,54 

Коефіцієнт оборотності запасів 19,94 18,31 23,23 19,49 18,79 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

12,63 16,66 23,77 18,09 13,84 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

13,47 16,03 21,95 16,06 12,37 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,27 0,27 0,25 0,28 0,29 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,38 0,36 0,33 0,39 0,42 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,73 0,73 0,75 0,72 0,71 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,27 0,34 0,34 0,38 0,45 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,72 0,88 1,06 1,01 1,08 

Чистий дохід, тис. грн. 71277 75810 123200 140294 143619 
Валовий прибуток, тис. грн. 12689 14848 29490 30233 32039 
Чистий прибуток, тис. грн. -297 -828 2591 3656 2103 
Прибутковість власного капіталу, % -5,61 -17,5 46,17 41,85 18,11 
Прибутковість активів, % -1,53 -4,64 11,33 11,64 2,25 
Прибутковість продажу, % -0,42 -1,09 2,1 2,61 1,46 
Прибутковість продукції, % -0,51 -1,36 2,76 3,32 1,88 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 11748 13694 15306 19089 25310 
Середня заробітна плата, грн. 1631 2052 2393 3082 4048 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

118,8 136,3 231,1 271,89 275,7 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,66 0,67 0,6 0,56 0,54 
Фондовіддача основних засобів 8,8 14,2 10,47 9,09 7,35 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.12   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Харківський хлібокомбінат «Слобожанський» 

Показники 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 4,54 0,65 0,71 0,73 0,70 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 3,66 0,54 0,65 0,69 0,67 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
Коефіцієнт оборотності активів 0,25 0,43 0,40 0,43 0,40 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 0,25 0,43 0,40 0,43 0,40 

Коефіцієнт оборотності запасів 5,94 7,49 7,18 6,26 7,45 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

2,92 2,45 0,97 0,79 0,69 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 0,29 0,68 1,18 2,26 3,25 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 0,84 0,64 0,34 0,19 0,12 

Коефіцієнт фінансової стабільності 36,18 1,77 0,52 0,24 0,14 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 0,02 0,36 0,66 0,81 0,88 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,84 0,66 0,35 0,20 0,13 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів 8,49 3,48 1,19 0,72 0,64 

Чистий дохід, тис. грн. 15856 33013 45660 65171 64807 
Валовий прибуток, тис. грн. 943 827 1328 12732 12388 
Чистий прибуток, тис. грн. -1740 -8279 -12330 -7337 -10289 
Прибутковість власного капіталу, % -3,20 -16,92 -31,91 -25,49 -51,56 
Прибутковість активів, % -2,69 -10,81 -10,85 -4,87 -6,36 
Прибутковість продажу, % -10,97 -25,08 -27,00 -11,26 -15,88 
Прибутковість продукції, % -14,18 -25,72 -27,81 -13,99 -19,63 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 2466 10659 10204 12111 13842 
Середня заробітна плата, грн. 4779 2819 3026 3387 4420 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 368,74 104,80 162,50 218,70 248,30 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 
Фондовіддача основних засобів 0,27 0,56 0,75 1,05 1,04 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.13   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Черкаський хлібокомбінат»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,81 0,51 0,46 0,43 0,42 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,34 0,33 0,20 0,17 0,23 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Коефіцієнт оборотності активів 0,32 0,12 0,01 0,01 0,04 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,32 0,12 0,01 0,01 0,04 

Коефіцієнт оборотності запасів 1,71 1,17 0,08 0,13 0,37 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

2,40 0,71 0,11 
 

0,08 
 

0,25 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

2,50 0,39 0,03 0,02 0,13 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,13 0,31 0,33 0,33 0,31 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,15 0,46 0,50 0,50 0,44 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,87 0,11 0,67 0,67 0,69 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,60 0,48 0,46 0,41 0,31 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

2,11 2,76 2,97 2,87 2,43 

Чистий дохід, тис. грн. 39957,0 11486,0 1021,0 734,0 3913,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 2391,0 2414,0 778,0 474,0 626,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 654,0 211,0 483,0 407,0 170,0 
Прибутковість власного капіталу, % 4,10 0,72 1,64 0,97 1,32 
Прибутковість активів, % 0,53 0,22 0,55 0,55 0,53 
Прибутковість продажу, % 1,64 1,84 47,31 2,45 1,87 
Прибутковість продукції, % 1,74 2,33 198,77 1,57 0,5 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 387,00 318,00 419,00 433,00 520,00 
Середня заробітна плата, грн. 2930 2040 2690 1360 1180 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

39,96 114,86 102,1 34,7 39,13 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,31 0,29 0,20 0,30 0,41 
Фондовіддача основних засобів 4,50 1,41 0,13 0,8 0,43 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.14   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Дніпропетровський хлібозавод №9» 

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,56 0,48 0,59 0,91 1,04 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,39 0,32 0,39 0,60 0,67 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,01 0,00 0,03 0,04 0,03 
Коефіцієнт оборотності активів 2,52 2,58 3,60 3,18 3,24 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,52 2,58 3,60 3,18 3,24 

Коефіцієнт оборотності запасів 12,50 26,66 29,52 23,74 20,43 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

12,77 14,52 20,13 14,07 11,64 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

7,14 8,39 8,73 5,56 5,73 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,35 0,31 0,41 0,57 0,57 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності  

0,54 0,45 0,70 1,34 1,30 

Коефіцієнт концентрації 
залученого (позикового) капіталу 

0,65 0,69 0,59 0,43 0,43 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,44 0,38 0,46 0,58 0,57 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

2,22 2,37 2,13 1,62 1,22 

Чистий дохід, тис. грн. 87677,0 88398,0 125043,0 118994,0 138046,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 24729,0 21108,0 38620,0 29784,0 35493,0 
Чистий прибуток, тис. грн. -216,0 -3272,0 9400,0 1845,0 220,0 
Прибутковість власного 
капіталу,% 

-1,76 -31,04 65,62 8,62 0,91 

Прибутковість активів, % -0,62 -9,56 27,09 4,94 0,52 
Прибутковість продажу, % -0,25 -3,70 7,52 1,55 0,16 
Прибутковість продукції, % 0,34 4,86 -10,88 -2,07 -0,21 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 16426,0 14959,0 12934,0 16495,0 23249,0 
Середня заробітна плата, грн. 3020 2800 2950 3770 5240 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

193,12 198,20 342,58 326,01 373,10 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,51 0,53 0,53 0,53 0,55 
Фондовіддача основних засобів 5,18 5,17 6,44 5,60 6,48 

  Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.15   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Козятинхлiб»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,09 0,86 1,21 1,79 1,04 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,67 0,76 0,93 1,06 0,46 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,048 0,02 0,11 0,13 0,02 
Коефіцієнт оборотності активів 2,059 2,27 2,28 2,21 2,26 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,059 2,27 2,28 2,21 2,26 

Коефіцієнт оборотності запасів 14,1 51,59 19,64 9,8 6,78 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

 
21,01 

 
4,11 

 
7,08 

 
11,6 

 
12,8 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

5,6 3,34 8,97 21,7 -33,5 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,36 0,33 0,25 0,10 -0,006 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,57 0,51 0,34 0,11 -0,006 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,63 0,66 0,74 0,89 1,006 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,67 0,55 0,59 0,68 0,42 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,8 1,61 1,01 0,78 0,66 

Чистий дохід, тис. грн. 39899 45723 51614 57558 66875 
Валовий прибуток, тис. грн. 11893 12929 13207 14344 18061 
Чистий прибуток (збиток) , тис. грн. -255 -143 -1874 -4247 -1354 
Прибутковість власного капіталу, % -3,59 -2,09 -32,5 -160,2 -675,3 
Прибутковість активів, % -1,31 -0,71 -8,3 -15,37 -4,58 
Прибутковість продажу, % -0,63 -0,31 -3,63 -7,37 -2,02 
Прибутковість продукції, % -0,91 -0,43 -4,87 -9,82 -2,77 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 5552 6393 7376 10236 12875 
Середня заробітна плата, грн. 1,67 1,89 2,35 3,7 4,34 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

144,03 162,71 197,75 207,7 270,7 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,36 0,41 0,46 0,49 0,51 
Фондовіддача основних засобів 3,78 4,67 5,34 5,59 6,2 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.16   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Павлоградхліб»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,40 0,42 0,58 0,67 0,67 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,33 0,35 0,50 0,60 0,62 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 
Коефіцієнт оборотності активів 1,31 1,24 1,62 1,30 1,05 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,31 1,24 1,62 1,30 1,05 

Коефіцієнт оборотності запасів -31,62 -22,15 -20,20 -19,98 -18,28 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

7,70 4,71 3,67 2,28 1,66 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

4,25 10,65 34,09 151,32 -17,03 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,31 0,12 0,05 0,01 -0,06 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,45 0,13 0,05 0,01 -0,06 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,69 0,88 0,95 0,99 1,06 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,34 0,12 0,05 0,01 -0,06 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

2,79 1,67 0,79 0,50 0,40 

Чистий дохід, тис. грн. 36839,0 44031,0 76276,0 82698,0 90227,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 7386,0 7006,0 21006,0 18302,0 21357,0 
Чистий прибуток, тис. грн. -3672,00 -5412,0 1954,0 -5004,0 -6688,0 
Прибутковість власного капіталу, % -0,42 -1,31 0,87 -9,16 1,26 
Прибутковість активів, % -0,13 -0,15 0,04 -0,08 -0,08 
Прибутковість продажу, % -0,10 -0,12 0,03 -0,06 -0,07 
Прибутковість продукції, % 0,12 0,15 -0,04 0,08 0,10 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 7618,0 8931,0 12908,0 17272,0 20968,0 
Середня заробітна плата, грн. 2,46 2,70 3,56 4,31 5,48 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

142,79 159,53 252,57 247,60 282,84 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,68 0,68 0,70 0,72 0,71 
Фондовіддача основних засобів 1,79 2,04 3,75 3,97 3,78 

 Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.17 

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 2,68 4,01 8,49 53,8 71,75 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,13 1,79 5,72 51,03 71,67 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,68 1,01 2,26 10,97 13,14 
Коефіцієнт оборотності активів 3,31 3,47 2,89 0,01 0,24 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

3,31 3,47 2,89 0,01 0,24 

Коефіцієнт оборотності запасів 9.72 10,35 12,69 1,9 184,53 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

37,28 33,73 68,375 0,01 40,08 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

4,17 4,05 2,06 0,01 0,23 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,79 0,85 0,92 0,99 0,98 

Коефіцієнт фінансової стабільності  3,84 6,05 12,3 71,06 84,43 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,14 0,15 0,07 0,01 0,01 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,79 0,91 0,92 0,98 0,98 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,8 0,76 0,37 0,33 0,19 

Чистий дохід, тис. грн. 15286 16749 15316 - 1324,9 
Валовий прибуток, тис. грн. 5180 5923 5543 - - 
Чистий прибуток, тис. грн. 471 479 1055 217 152,3 
Прибутковість власного капіталу, % 12,87 11,5 21,61 3,96 2,7 
Прибутковість активів, % 10,21 9,9 19,97 3,91 2,67 
Прибутковість продажу, % 3,08 2,85 6,88 - 11,5 
Прибутковість продукції, % 4,66 4,65 10,79 - 17,56 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 3459 3720 3720 292 - 
Середня заробітна плата, грн. 2230,05 2400,12 3640,45 3470,12 - 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

118,49 129,8 180,18 - 331,22 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,57 0,6 0,65 0,74 0,83 
Фондовіддача основних засобів 7,57 8,2 8,37 - 1,44 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.18   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Василiвський хлібокомбінат»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 15,82 15,62 21,78 15,93 1,99 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 13,42 13,48 19,09 13,15 1,57 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,44 0,74 1,27 2,74 0,64 
Коефіцієнт оборотності активів 0,0068 0,013 0,013 0,017 0,027 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,0068 0,013 0,013 0,017 0,027 

Коефіцієнт оборотності запасів 2,24 -4,2 -4,06 -4,98 20,1 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

10,7 15,4 10,9 9,6 10,6 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

0,0068 0,013 0,014 0,017 0,027 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Коефіцієнт фінансової стабільності  370,06 236,07 250,17 260,1 165,5 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,0027 0,0042 0,0039 0,0038 0,006 

Коефіцієнт фінансової стійкості 1 0,99 0,99 0,99 0,99 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

47,65 46,5 45,6 65,3 159,5 

Чистий дохід, тис. грн. 210 417 434 550 851 
Валовий прибуток, тис. грн. 210 238 255 290 531 
Чистий прибуток, тис. грн. -40 26 -21038 -20 -61 
Прибутковість власного капіталу, % -0,13 0,08 -64,8 -0,064 -0,19 
Прибутковість активів, % -0,129 0,08 -67,8 -0,064 -0,19 
Прибутковість продажу, % 19,04 6,23 -4847,4 -3,6 -7,16 
Прибутковість продукції, % - - 11753,07 7,7 -19,06 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 73 83 84 80 96 
Середня заробітна плата, грн. 2,02 2,3 2,3 2,2 2,6 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

70 139 144,6 183,3 283,6 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,985 -0,985 0,982 0,65 0,98 
Фондовіддача основних засобів 0,213 0,412 0,036 0,027 0,045 

 Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.19   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Паляниця»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,62 0,62 0,64 0,63 0,64 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,12 0,12 0,14 0,06 0,07 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0003 
Коефіцієнт оборотності активів 0,07 0,09 0,04 0,06 0,06 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,09 0,12 0,05 0,08 0,07 

Коефіцієнт оборотності запасів 0,12 0,23 0,06 0,08 0,08 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

1,46 2,82 1,09 1,46 1,24 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

0,36 0,37 0,15 0,22 0,22 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,19 0,25 0,25 0,28 0,28 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,16 0,20 0,20 0,22 0,22 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

1,19 1,25 1,25 1,28 1,28 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,19 0,25 0,25 0,28 0,28 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,36 0,28 0,25 0,25 0,23 

Чистий дохід, тис. грн. 3578 4717 1965 2815 2807 
Валовий прибуток, тис. грн. -2318 -1523 864 1947 2000 
Чистий прибуток, тис. грн. -2471 -2726 10 8 -33 
Прибутковість власного капіталу, % 24,67 21,37 -0,08 -0,06 0,26 
Прибутковість активів, % -4,59 -5,31 0,02 0,02 -0,07 
Прибутковість продажу, % -69,06 -57,79 0,51 0,28 -1,18 
Прибутковість продукції, % 41,91 -43,69 0,91 0,92 -4,09 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 604 539 199 167 179 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

71,56 94,34 39,30 56,30 56,14 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,41 0,46 0,51 0,55 0,59 
Фондовіддача основних засобів 0,27 0,46 0,22 0,34 0,38 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства  
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Таблиця Д.20   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Хлібний колос»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,60 0,39 1,4 1,5 1,4 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,35 0,36 1,2 8,06 1 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0005 0,0007 0,004 0,003 0,002 
Коефіцієнт оборотності активів 0,53 0,42 0,12 0,05 0,03 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,53 0,42 0,12 0,05 0,03 

Коефіцієнт оборотності запасів 3,18 10,5 1,6 0,33 0,23 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

2,33 1,02 0,22 0,09 0,07 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

2,99 1,05 0,25 0,1 0,07 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,18 0,4 0,5 0,5 0,48 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,22 0,66 0,91 1,05 0,93 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,82 0,6 0,52 0,48 0,52 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,33 0,41 0,51 0,54 0,5 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,45 1,2 0,52 0,4 0,46 

Чистий дохід, тис. грн. 27129 14210 3148 1153 641 
Валовий прибуток, тис. грн. 124 2590 0 1150 156 
Чистий прибуток, тис. грн. -383 -648 -581 13 -5869 
Прибутковість власного капіталу, % -4,22 -4,8 -4,6 0,1 -64,1 
Прибутковість активів, % -6,58 -1,9 -2,2 0,05 -31 
Прибутковість продажу, % -1,41 -4,6 -18,5 1,12 -915,6 
Прибутковість продукції, % -1,42 -5,6 -17,5 433,3 -1210,1 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 279 139 154 115 60 
Середня заробітна плата, грн. 2,9 1,9 2,13 3,19 2,5 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

77,51 40,6 52,46 38,43 32,05 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.21   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Миколаївхлiб»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,726 0,737 0,918 0,977 1,487 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,206 0,198 0,251 0,272 0,480 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0008 0,0009 0,0005 0,0005 0,0012 
Коефіцієнт оборотності активів 0,050 0,061 0,066 0,084 0,089 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,050 0,061 0,066 0,084 0,089 

Коефіцієнт оборотності запасів 0,129 0,145 0,173 0,203 0,203 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

0,330 0,418 0,422 0,502 0,436 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

0,197 0,236 0,260 0,319 0,327 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,255 0,258 0,255 0,263 0,273 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,342 0,348 0,342 0,358 0,376 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,744 0,741 0,745 0,736 0,726 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,255 0,258 0,371 0,383 0,572 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,84 0,828 0,733 0,660 0,571 

Чистий дохід, тис. грн. 2271 2307 2452 3404 2518 
Валовий прибуток, тис. грн. 512 116 172 728 746 
Чистий прибуток, тис. грн. 247 1097 19 84 243 
Прибутковість власного капіталу, % 1,22 11,33 0,20 0,917 2,6 
Прибутковість активів, % 0,31 2,931 0,053 0,242 0,73 
Прибутковість продажу, % 6,19 47,55 0,774 2,467 9,65 
Прибутковість продукції, % 7,82 50,0 0,833 3,139 14,2 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 193 160 176 184 330 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

45,42 46,14 85,04 68,08 50,36 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,61 0,66 0,77 0,77 0,63 
Фондовіддача основних засобів 0,31 0,41 0,53 0,28 0,20 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.22  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,52 0,5 0,4 0,39 0,5 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,21 0,2 0,14 0,09 0,19 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,08 0,03 0,01 0,01 0,01 
Коефіцієнт оборотності активів 1,53 1,78 2,21 1,9 2,27 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,53 1,78 2,21 1,9 2,27 

Коефіцієнт оборотності запасів 6 7,2 9,45 6,48 6,99 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

63,91 64,92 71,89 77,89 30,74 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

4,26 5,09 5,25 3,8 4,13 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,36 0,35 0,42 0,5 0,55 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,54 0,54 0,73 1 1,22 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,65 0,65 0,58 0,5 0,45 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,54 0,52 0,51 0,51 0,55 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

3,76 3,19 4,09 4,22 3,35 

Чистий дохід, тис. грн. 17160 18373 21746 18149 21169 
Валовий прибуток, тис. грн. 4012 4380 5546 4871 6481 
Чистий прибуток, тис. грн. -1100 435 760 640 82 
Прибутковість власного капіталу, % -27,33 12,05 18,36 13,4 1,6 
Прибутковість активів, % -9,82 0,04 7,74 6,71 0,88 
Прибутковість продажу, % -6,41 2,37 3,49 3,52 0,39 
Прибутковість продукції, % -8,36 3,1 4,69 4,82 0,56 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 3704 3188 3539 3408 4134 
Середня заробітна плата, грн. 2,09 1,98 2,2 2,78 4,05 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

116,7 137,1 162,3 177,9 249,0 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,43 0,44 0,44 0,48 0,52 
Фондовіддача основних засобів 2,51 2,64 2,84 2,42 3,02 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.23   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Локачинський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,28 0,16 0,4 0,5 0,5 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,28 0,16 0,4 0,5 0,5 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,06 0,03 0,17 0,02 
Коефіцієнт оборотності активів 0,08 0,08 0,09 0,08 0,124 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,08 0,08 0,09 0,08 0,124 

Коефіцієнт оборотності запасів 0 0 0 0 0 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

172,58 421,3 45,45 14,63 25,3 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

0,08 0,08 0,09 0,085 0,125 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,9 0,9 0,9 0,98 0,99 

Коефіцієнт фінансової стабільності  524,3 475 187,4 89,1 99,03 
Коефіцієнт концентрації 
залученого (позикового) капіталу 

0,002 0,002 0,005 0,012 0,009 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,99 0,99 0,99 0,98 0,99 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1903,5 3045,6 423 167,34 197,7 

Чистий дохід, тис. грн. 60,4 63,2 75 64,4 95 
Валовий прибуток, тис. грн. 23,2 24,1 42,7 25,2 36,4 
Чистий прибуток, тис. грн. -0,3 -0,3 -1,5 -1,9 2,2 
Прибутковість власного 
капіталу,% 

-0,04 -0,04 -0,19 -0,25 0,29 

Прибутковість активів, % -0,04 -0,4 -0,19 -0,25 0,287 
Прибутковість продажу, % -0,49 -0,47 -2 -2,95 2,315 
Прибутковість продукції, % -0,8 -0,77 -4,6 -4,84 3,754 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

30,2 31,6 37,5 32,2 47,5 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 
Фондовіддача основних засобів 0,08 0,083 0,098 0,084 0,124 

   Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.24  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Яворівський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,83 1,15 0,9 0,67 0,8 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,57 0,24 0,23 0,28 0,26 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,06 0,04 0,05 0,16 
Коефіцієнт оборотності активів 1,78 2,2 1,69 1,67 2,71 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,78 2,2 1,69 1,67 2,71 

Коефіцієнт оборотності запасів 13,5 9,02 8,3 9,25 9,6 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

6,75 45,1 26,6 17,32 32,3 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

3,5 3,02 2,5 2,8 4,9 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,5 0,7 0,67 0,58 0,55 

Коефіцієнт фінансової стабільності  1,03 2,69 2,05 1,4 1,2 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,49 0,27 0,33 0,41 0,45 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,5 0,7 0,67 0,59 0,55 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,4 2,2 2,6 2,6 1,8 

Чистий дохід, тис. грн. 781,4 719,3 630,9 751,8 1347,9 
Валовий прибуток, тис. грн. 27,3 28,2 12 18,8 9,4 
Чистий прибуток, тис. грн. 15,1 16 9,8 15,4 7,7 
Прибутковість власного капіталу, % 6,8 6,7 3,9 5,8 2,8 
Прибутковість активів, % 3,44 4,9 2,6 3,4 1,55 
Прибутковість продажу, % 1,9 2,2 1,55 2,15 0,57 
Прибутковість продукції, % 1,9 2,2 1,4 2,3 0,7 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

39,07 44,95 28,67 31,12 56,16 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,72 0,76 0,74 0,71 0,72 
Фондовіддача основних засобів 3,03 3,2 2,4 2,2 4,2 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.25   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Полонський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,44 0,75 1,03 1,09 1,39 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,44 0,81 1,02 1,08 1,38 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,15 0,13 0,07 0,08 0,25 
Коефіцієнт оборотності активів 0,89 0,96 0,55 0,61 0,73 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,89 0,96 0,55 0,61 0,73 

Коефіцієнт оборотності запасів 66,05 75,93 37,97 61,85 69,68 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

5,19 3,89 2,96 4,6 5,9 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

1,42 1,48 0,68 0,7 0,82 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,62 0,64 0,8 0,86 0,88 

Коефіцієнт фінансової стабільності  1,7 1,84 4,1 6,62 8,14 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,37 0,35 0,19 0,13 0,1 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,62 0,64 0,8 0,86 0,88 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

2,59 2,42 3,95 5,98 5,57 

Чистий дохід, тис. грн. 1024,4 1137,1 1137,1 1765,2 2114,2 
Валовий прибуток, тис. грн. 47 86,2 86,2 35,6 61,9 
Чистий прибуток, тис. грн. 29,6 48,55 67,5 27,8 50,6 
Прибутковість власного капіталу, % 4,1 6,3 4,09 1,1 1,9 
Прибутковість активів, % 2,59 4,1 3,29 0,96 1,7 
Прибутковість продажу, % 2,88 4,2 5,9 1,57 2,39 
Прибутковість продукції, % -4,48 6,39 8,8 2,36 3,82 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

146,34 142,1 126,34 160,4 192,2 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,71 0,71 0,56 0,46 0,47 
Фондовіддача основних засобів 1,25 1,37 0,69 0,71 0,86 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.26   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Лугинський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,154 1,681 1,006 0,761 0,909 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,639 0,726 0,401 0,306 0,608 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,085 0,056 0,042 0,059 0,051 
Коефіцієнт оборотності активів 2,617 0,432 0,707 0,930 0,613 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,617 0,432 0,707 0,930 0,613 

Коефіцієнт оборотності запасів 11,686 0,386 0,346 3,998 2,325 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

32,536 3,601 5,739 6,230 1,401 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

7,508 0,526 1,078 2,371 3,042 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,401 0,820 0,655 0,392 0,201 

Коефіцієнт фінансової стабільності  1,121 4,583 1,901 0,646 0,252 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,357 0,179 0,344 0,607 0,798 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,401 0,820 0,656 0,396 0,205 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

3,076 2,320 1,892 1,176 0,383 

Чистий дохід, тис. грн. 4490 614 937,3 1174,8 1079,5 
Валовий прибуток, тис. грн. -27,0 -5,0 -590,5 -156,1 -125,3 
Чистий прибуток, тис. грн. -27,0 -5,0 -590,9 -156,1 -125,3 
Прибутковість власного капіталу, % -4,52 -0,43 -68,02 -31,51 -35,32 
Прибутковість активів, % -1,57 -0,35 -44,58 -12,37 -7,12 
Прибутковість продажу, % -0,60 -0,81 -63,04 -13,29 -11,61 
Прибутковість продукції, % -0,84 -5,32 -61,81 -11,26 -12,78 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

89,8 122,8 187,4 234,96 215,8 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,729 1,373 0,729 0,790 1,712 
Фондовіддача основних засобів 4,206 0,661 1,168 1,904 2,555 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.27   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Конотопський хлібокомбінат»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 2,25 2,75 3,26 2,93 2,65 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,18 1,26 1,36 1,25 1,12 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,41 0,45 0,51 0,38 0,41 
Коефіцієнт оборотності активів 5,11 4,62 4,87 4,10 3,87 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

5,11 4,62 4,87 4,10 3,87 

Коефіцієнт оборотності запасів 24,07 16,77 15,41 14,69 14,29 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

36,56 34,00 38,49 30,45 32,83 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

6,27 5,59 5,75 4,88 4,65 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,81 0,83 0,85 0,84 0,83 

Коефіцієнт фінансової стабільності  4,40 4,77 5,55 5,28 4,93 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,19 0,17 0,15 0,16 0,17 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,81 0,83 0,85 0,84 0,83 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,39 1,10 1,01 1,15 1,24 

Чистий дохід, тис. грн. 23032 23050 28775 28306 28493 
Валовий прибуток, тис. грн. 7650 7367 9116 8351 9180 
Чистий прибуток, тис. грн. 460 430 1340 252 391 
Прибутковість власного капіталу, % 12,52 10,44 26,77 4,34 6,39 
Прибутковість активів, % 10,20 8,63 22,69 3,65 5,31 
Прибутковість продажу, % 2,00 1,87 4,66 0,89 1,37 
Прибутковість продукції, % 2,99 2,74 6,82 1,26 2,02 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 5782 5912 6341 7021 7764 
Середня заробітна плата, грн. 2,220 2,281 2,493 2,826 3,762 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

106,14 106,71 135,73 136,74 165,66 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,64 0,67 0,66 0,64 0,64 
Фондовіддача основних засобів 9,06 9,19 10,01 8,06 7,58 

 Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.28  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,32 0,19 0,6 0,68 0,7 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,23 0,16 0.52 0,47 0,64 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 
Коефіцієнт оборотності активів 1,52 1,53 1,76 1,25 0,99 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,52 1,53 1,76 1,25 0,99 

Коефіцієнт оборотності запасів 29 23,2 25 23,4 4,91 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

12,7 3,39 3,67 2,63 1,96 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

3,56 8,18 11,7 5,65 5,14 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,38 0,18 0,14 0,16 0,19 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,61 0,23 0,17 0,32 0,23 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 0,54 0,81 0,85 0,83 0,8 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,38 0,18 0,14 0,15 0,19 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

4,03 2,24 0.94 0,87 0,75 

Чистий дохід, тис. грн. 46896 60183 92922 104009 116119 
Валовий прибуток, тис. грн. 9365 15237 23661 20752 24095 
Чистий прибуток, тис. грн. -6022 -2686 3686 -2992 -8843 
Прибутковість власного капіталу, % -51,4 -36,5 46,6 -16,2 -39,1 
Прибутковість активів, % -19,5 -6,85 6,98 -3,6 -7,56 
Прибутковість продажу, % -12,8 -4,46 3,96 -2,87 -7,61 
Прибутковість продукції, % -16,0 -5,97 5,32 -3,59 -9,6 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 9390 10804 12133 15929 18887 
Середня заробітна плата, грн. 2,84 3,25 3,6 4,32 4,91 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

170,5 218 326 338 362 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,75 0,73 0,74 0,69 0,67 
Фондовіддача основних засобів 2 2,33 3,83 2,83 2,36 

 Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.29     

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Олександрійський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,34 0,32 0,31 0,35 0,39 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0001 0,0002 0,0001 0,001 0,001 
Коефіцієнт оборотності активів 0,0001 0,03 0,02 0,02 0,02 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,0001 0,03 0,02 0,02 0,02 

Коефіцієнт оборотності запасів 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

0,001 1,43 3,24 2,29 1,79 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

0,0001 0,14 23,69 11,58 143,6 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,51 0,22 0,001 0,002 0,0001 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,34 0,18 0,001 0,002 0,0001 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

1,51 1,22 1,00 1,00 1,00 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,51 0,22 0,001 0,002 0,0001 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,98 1,55 2,21 1,88 1,56 

Чистий дохід, тис. грн. 100,00 556,00 379,00 382,00 359 
Валовий прибуток, тис. грн. 0,00 0,00 25,00 17,00 23 
Чистий прибуток, тис. грн. -47,3 -1,00 20,00 14,00 19 
Прибутковість власного капіталу, % 6,0 0,03 12,5 4,2 7,6 
Прибутковість активів, % -3,0 -0,01 0,1 0,1 0,1 
Прибутковість продажу, % -4,73 -0,2 5,0 4,0 5,0 
Прибутковість продукції, % -4,73 -0,2 8,0 8,2 8,3 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 182 182 166 185 232 
Середня заробітна плата, грн. 1685,19 1685,19 2305,56 2,57 3,22 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

0,11 61,78 63,17 63,67 59,83 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,43 0,47 0,47 0,47 0,47 
Фондовіддача основних засобів 0,0003 0,08 0,04 0,04 0,03 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.30   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Долинський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 4,66 1,95 2,64 3,23 2,56 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 1,22 0,40 0,41 0,31 0,24 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,49 0,12 0,06 0,04 0,03 
Коефіцієнт оборотності активів 0,75 1,30 0,67 0,56 0,13 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

0,75 1,30 0,67 0,56 0,13 

Коефіцієнт оборотності запасів 2,40 1,96 0,95 0,72 0,41 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

6,59 12,20 5,97 7,31 1,68 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

0,90 2,13 0,99 0,77 0,20 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,84 0,61 0,67 0,72 0,62 

Коефіцієнт фінансової стабільності  5,36 1,57 2,10 2,56 1,67 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,15 0,39 0,32 0,28 0,37 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,84 0,61 0,67 0,72 0,62 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,36 0,31 0,17 0,10 0,04 

Чистий дохід, тис. грн. 6097 9621 6389 6389 1394 
Валовий прибуток, тис. грн. -4160 -1085 -3653 -61 -217 
Чистий прибуток, тис. грн. -4381 -172 -3977 -378 -2485 
Прибутковість власного капіталу, % -64,54 -3,81 -62,00 -4,60 -36,64 
Прибутковість активів, % -54,39 -2,33 -41,98 -3,31 -22,95 
Прибутковість продажу, % -71,86 -1,79 -62,25 -5,92 -178,26 
Прибутковість продукції, % -42,71 -2,01 -63,85 -5,86 -211,13 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 537 643 571 624 881 
Середня заробітна плата, грн. 1,40 1,53 1,70 2,6 4,08 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

190,53 274,88 228,18 319,45 77,44 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,42 0,52 0,62 0,71 0,88 
Фондовіддача основних засобів 2,86 5,49 4,62 6,10 3,18 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 

 
 



241 
 

Таблиця Д.31  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Ізяславський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 10,01 11,67 11,05 12,05 8,28 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 7,27 8,44 7,35 7,71 5,59 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 3,49 3,57 3,39 4,32 2,71 
Коефіцієнт оборотності активів 2,14 2,15 2,65 2,52 2,46 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,05 2,03 1,84 2,24 2,13 

Коефіцієнт оборотності запасів 8,92 8,86 9,33 8,77 9,23 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

7,58 6,72 10,23 12,93 9,95 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

2,31 2,30 2,83 2,68 2,69 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,93 0,93 0,93 0,94 0,91 

Коефіцієнт фінансової стабільності  6,85 14,14 14,17 16,14 10,57 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,07 0,07 0,07 0,06 0,09 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,93 0,93 0,93 0,94 0,91 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,29 0,31 0,43 0,43 0,38 

Чистий дохід, тис. грн. 30 145,0 31 892,0 45 908,0 51 704,0 59 746,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 10 667,0 11 156,0 16 955,0 18 506,0 22 053,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 2 062,0 2 140,0 -4 410,0 -3 685,0 -4 311,0 
Прибутковість власного капіталу, % 15,79 15,46 -27,21 -19,09 -19,40 
Прибутковість активів, % 14,61 14,44 -25,42 -17,98 -17,72 
Прибутковість продажу, % 6,84 6,71 -9,61 -7,13 -7,22 
Прибутковість продукції, % 10,59 10,32 -15,23 -11,10 -11,44 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 7 419,0 7 362,0 9 488,0 12 622,0 15 510,0 
Середня заробітна плата, грн. 1510 1470 1550 1610 1660 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

200,97 205,75 286,92 313,35 359,92 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,63 0,67 0,61 0,58 0,59 
Фондовіддача основних засобів 8,87 9,75 9,92 8,47 8,63 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.32   

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Стрийський хлібокомбінат»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,69 0,79 0,90 1,12 1,74 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,51 0,52 0,65 0,92 1,64 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,02 0,04 0,05 0,03 
Коефіцієнт оборотності активів 2,22 2,45 2,68 3,16 3,10 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,22 2,45 2,68 3,16 3,10 

Коефіцієнт оборотності запасів -31,85 -27,91 -32,77 -55,73 106,20 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

13,22 16,56 14,95 15,08 7,41 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

3,74 4,19 4,73 5,67 6,53 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,59 0,59 0,57 0,56 0,47 

Коефіцієнт фінансової стабільності  1,47 1,41 1,30 1,27 0,90 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,41 0,41 0,43 0,44 0,53 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,65 0,65 0,64 0,71 0,72 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

3,12 2,58 2,02 2,01 1,00 

Чистий дохід, тис. грн. 9214,0 9933,0 10815,0 12680,0 16356,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 1400,0 631,0 342,0 1216,0 2566,0 
Чистий прибуток, тис. грн. -93,0 -101,0 -67,0 -28,0 594,0 
Прибутковість власного капіталу, % -3,77 -4,26 -2,93 -2,99 23,70 
Прибутковість активів, % -2,24 -2,50 -1,66 -1,67 11,26 
Прибутковість продажу, % -1,01 -1,02 -0,62 -0,62 3,63 
Прибутковість продукції, % 1,19 -11,81 0,64 0,64 4,31 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 642,00 608,00 645,00 903,00 1676,00 
Середня заробітна плата, грн. 1,304 1,333 1,378 1,790 3,492 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

224,73 261,39 277,31 301,90 408,90 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,00 0,64 0,66 0,67 0,68 
Фондовіддача основних засобів 3,51 4,09 4,88 5,72 7,37 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.33      

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ «Олевський хлібозавод»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,04 1,01 0,95 1,15 1,19 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,48 0,47 0,57 0,94 1 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,07 0,06 0,17 0,45 0,43 
Коефіцієнт оборотності активів 2,64 2,61 1,14 0,45 0,43 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,64 2,61 1,14 0,45 0,43 

Коефіцієнт оборотності запасів 11,27 12,93 10,84 3,29 4,47 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

16,64 17,73 8,66 3,09 2,91 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

4,51 4,2 1,75 0,65 0,59 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,58 0,62 0,65 0,69 0,73 

Коефіцієнт фінансової стабільності  1,4 1,64 1,89 2,24 2,73 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,42 0,38 0,35 0,31 0,27 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,6 0,63 0,66 0,69 0,73 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,39 1,66 2,07 1,81 2,13 

Чистий дохід, тис. грн. 15623 14200 5138 1857 1765 
Валовий прибуток, тис. грн. 4776 4944 1204 1305 1312 
Чистий прибуток, тис. грн. 365 -164 -359 222 76 
Прибутковість власного капіталу, % 10,54 -4,85 -12,23 7,74 2,52 
Прибутковість активів, % 6,16 -3,02 -7,99 5,35 1,84 
Прибутковість продажу, % 2,37 -1,15 -6,99 11,95 4,31 
Прибутковість продукції, % -3,36 -1,77 -9,13 40,22 16,77 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 3202 2849 923 96 191 
Середня заробітна плата, грн. 2,17 2,37 4,05 0,36 5,31 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

127,02 142,0 170,43 84,41 58,83 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,45 0,49 0,55 0,61 0,63 
Фондовіддача основних засобів 4,55 4,21 1,72 0,76 0,73 

 Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.34       

Показники фінансово-господарської діяльності  

ПрАТ "Славутський хлiбозавод"  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 5,17 6,03 5,06 5,59 5,91 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,70 0,63 0,43 0,60 0,61 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,22 0,14 0,07 0,14 0,22 
Коефіцієнт оборотності активів 2,76 2,77 3,07 2,80 2,85 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

2,76 2,77 3,07 2,80 2,85 

Коефіцієнт оборотності запасів 5,43 5,05 4,81 4,27 4,19 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

55,70 60,62 69,63 51,32 62,75 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

3,22 3,19 3,65 3,31 3,35 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,86 0,87 0,84 0,84 0,85 

Коефіцієнт фінансової стабільності  6,03 6,56 5,29 5,38 5,64 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,14 0,13 0,16 0,16 0,15 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,89 0,90 0,88 0,88 0,88 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

0,81 0,74 0,60 0,48 0,44 

Чистий дохід, тис. грн. 32614,0 35825,0 49405,0 54779,0 64258,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 8926,0 9742,0 14594,0 15075,0 18249,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 1406,0 1496,0 2785,0 3203,0 3601,0 
Прибутковість власного капіталу, % 13,89 13,32 20,57 19,38 18,77 
Прибутковість активів, % 11,92 11,56 17,30 16,35 15,95 
Прибутковість продажу, % 4,31 4,18 5,64 5,85 5,60 
Прибутковість продукції, % 5,94 5,74 8,00 8,07 7,83 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 8017,0 8583,0 8583,0 13275,0 15924,0 
Середня заробітна плата, грн. 3,32 3,52 3,58 5,62 6,54 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

162,26 176,48 247,03 278,07 316,54 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,79 0,79 0,78 0,77 0,76 
Фондовіддача основних засобів 6,48 6,81 8,49 8,85 9,34 

 Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.35       

Показники фінансово-господарської діяльності 

ПрАТ «Люботинський хлібозавод» 

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 2,74 4,47 3,38 280,08 0,74 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 2,74 3,10 2,01 155,58 0,11 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,10 0,13 0,03 1,46 0,01 
Коефіцієнт оборотності активів 1,37 1,73 1,39 1,28 1,87 
Коефіцієнт оборотності оборотних 
активів 

1,37 1,73 1,39 1,28 1,87 

Коефіцієнт оборотності запасів 12,75 12,75 4,21 3,24 2,71 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

5,56 5,78 13,01 20,99 17,80 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

7,53 28,20 55,01 123,33 4,58 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

0,18 0,06 -0,03 0,01 0,41 

Коефіцієнт фінансової стабільності  0,22 0,06 -0,02 0,01 0,29 
Коефіцієнт концентрації залученого 
(позикового) капіталу 

0,82 1,06 1,03 0,77 1,41 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,85 0,89 0,82 0,77 -0,03 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

1,40 1,07 0,65 0,31 0,31 

Чистий дохід, тис. грн. 5444,0 7727,0 11717,0 17945,0 23641,0 
Валовий прибуток, тис. грн. 1914,0 3316,0 5115,0 5904,0 4469,0 
Чистий прибуток, тис. грн. 2128 82,0 250,0 - 562,0 
Прибутковість власного капіталу, % 29,4 30,0 11,7 22,4 11,0 
Прибутковість активів, % 53,0 2,0 3,0 2,0 4,0 
Прибутковість продажу, % 39,0 1,0 2,0 2,0 2,0 
Прибутковість продукції, % 60,0 2,0 4,0 3,0 3,0 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 327,0 983,0 484,0 1400,0 2156,0 
Середня заробітна плата, грн. 490,0 1460,0 1300,0 2050,0 3150,0 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

97,21 137,98 377,97 314,82 414,75 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,10 0,07 0,12 0,22 0,38 
Фондовіддача основних засобів 3,07 6,35 5,72 9,73 14,58 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.36  

Показники фінансово-господарської діяльності  

ТОВ «Одеський коровай»  

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,85 0,81 0,44 0,42 0,42 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 40,2 0,75 0,43 0,42 0,42 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 
Коефіцієнт оборотності активів 1,59 1,58 0,03 0,07 0,07 
Коефіцієнт оборотності 
оборотних активів 

1,59 1,58 0,03 0,07 0,07 

Коефіцієнт оборотності запасів 42,84 59,13 6,03 79,29 79,29 
Коефіцієнт оборотності коштів у 
розрахунках (дебіторської 
заборгованості) 

6,64 0,02 0,02 0,02 0,02 

Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

21,42 17,69 0,20 0,39 0,39 

Коефіцієнт автономії (фінансової 
незалежності) 

 
0,074 

0,09 0,15 0,18 0,18 

Коефіцієнт фінансової 
стабільності  

0,08 0,09 0,13 0,15 0,15 

Коефіцієнт концентрації 
залученого (позикового) капіталу 

0,93 1,04 1,15 1,18 1,18 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,64 0,66 0,03 0,05 0,05 
Коефіцієнт співвідношення 
необоротних та оборотних активів  

2.23 1.62 1.20 1.26 1.26 

Чистий дохід, тис. грн. 395260.0 381993.0 6954.0 15385.0 15385.0 
Валовий прибуток, тис. грн. 97336.0 89261.0 99.0 9987.0 9987.0 
Чистий прибуток, тис. грн. -15069.0 -43194.0 -6631.0 -1586.0 -1586.0 
Прибутковість власного 
капіталу,% 

-81.7 -200.0 19.0 4.1 4.1 

Прибутковість активів, % -6.1 -17.9 -2.8 -0.7 -0.7 
Прибутковість продажу, % -3.8 -11.3 -95.4 -10.3 -10.3 
Прибутковість продукції, % 5.1 14.8 96.3 29.4 29.4 
Витрати на оплату праці, тис. грн. 38026.0 32067.0 183.0 113.0 113.0 
Середня заробітна плата, грн. 792.21 668.06 3.81 2.35 2.35 
Продуктивність персоналу, тис. 
грн./рік 

395,26 381,99 373,9 384,6 384,6 

Коефіцієнт зносу основних 
засобів 

0.72 0.75 0.77 0.79 0.79 

Фондовіддача основних засобів 7.79 9.06 0.20 0.50 0.50 

  Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємства 
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Таблиця Д.37  

Розподіл хлібопекарських підприємств України за рівнем 

прибутковості в 2014-2018 рр. 

Стан 
прибутковості 

Коротка 
характеристика 

Назва підприємства 

стабільна 
прибутковість 

підприємство є 
прибутковим на 
протязі останніх 
п’яти років   

ПрАТ "Поліссяхліб" 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 
ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 

прибутковість підприємство є 
прибутковим на 
протязі останніх 
двох-трьох років   

ПрАТ «Київхліб» 
ПрАТ "Теремнохлiб" 
ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 

нестабільна 
прибутковість 

підприємство має 
змінну динаміку 
прибутковості 
(збитковості) на 
протязі останніх 
п’яти років   

ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат № 1" 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Паляниця" 
ПрАТ «Хлібний колос» 
ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат" 
ПрАт "Люботинський хлiбозавод" 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 

збитковість підприємство є 
збитковим на 
протязі останніх 
двох-трьох років   

ПрАТ «Концерн Хлібпром» 
ТОВ "Одеський коровай"  
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 
ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод" 

стабільна 
збитковість 

підприємство є 
збитковим на 
протязі останніх 
чотирьох-п’яти 
років   

ПрАТ "Криворіжхліб" 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 
ПрАТ "Козятинхлiб" 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод" 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат» «Слобожанський»  
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 
ПрАТ "Стрийський хлiбокомбiнат" 

Джерело: сформовано автором 
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Таблиця Д.38  

Розподіл хлібопекарських підприємств України за рівнем 

 фінансової стійкості в 2014-2018 рр. 

Стан 
фінансової 
стійкості 

Коротка 
характеристика 

Підприємства  

стійкий всі коефіцієнти 
структури капіталу 
перевищують 
рекомендовані 
мінімальні значення 

ПрАТ "Поліссяхліб" 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод" 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 
ПрАТ "Хлiбороб" 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 
ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод" 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 

задовільний коефіцієнти 
структури капіталу 
частково 
відповідають 
рекомендованим 
мінімальним 
значенням 

ПрАТ «Київхліб» 
ПрАТ «Концерн Хлібпром» 
ПрАТ "Теремнохлiб" 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 
ПрАТ "Козятинхлiб" 
ПрАТ «Хлібний колос» 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 
ПрАТ"Стрийський хлiбокомбiнат" 

незадовільний всі коефіцієнти 
структури капіталу 
не відповідають 
рекомендованим 
мінімальним 
значенням 

ТОВ "Одеський коровай"  
ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат № 1" 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 
ПрАТ "Криворіжхліб" 
ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 
ПрАТ "Паляниця" 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 
ПрАТ "Люботинський хлiбозавод" 

Джерело: сформовано автором 
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Таблиця Д.39  

Розподіл хлібопекарських підприємств України за рівнем 

 ліквідності в 2014-2018 рр. 

Рівень 
ліквідності 

Коротка характеристика 
ліквідності 

Підприємства  

дуже 
високий 

всі показники ліквідності 
(загальна, поточна, 
абсолютна ліквідність) 
перевищують 
рекомендовані мінімальні 
значення протягом 
останніх п’яти років 

ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 
ПрАТ "Поліссяхліб" 
ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ"Конотопський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Iзяславський хлiбозавод" 

високий всі показники ліквідності 
(загальна, поточна, 
абсолютна ліквідність) 
перевищують 
рекомендовані мінімальні 
значення  

ПрАТ «Київхліб» 
ПрАТ «Концерн Хлібпром» 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібзавод №9" 
ПрАТ "Козятинхлiб" 
ПрАТ «Хлібний колос» 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 

середній не всі показники 
ліквідності відповідають 
рекомендованим 
мінімальним значенням 
протягом останніх п’яти 
років 

ТОВ "Одеський коровай"  
ПрАТ "Теремнохлiб" 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 
ПрАТ"Стрийський хлiбокомбiнат" 

низький всі показники ліквідності 
(загальна, поточна, 
абсолютна ліквідність) 
нижчі за рекомендовані 
мінімальні значення 
протягом  

ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат № 1" 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 
ПрАТ "Криворіжхліб" 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 
ПрАТ "Паляниця" 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод" 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 
ПрАТ "Хлiбороб" 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 
ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат" 
ПрАт "Люботинський хлiбозавод" 

Джерело: сформовано автором 
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Додаток Е 
Таблиця Е.1  

Середня заробітна плата персоналу хлібопекарських підприємств 

України у 2014-2018 рр., тис. грн. 

Назва підприємства 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

ПрАТ «Київхліб» 4,58 4,91 5,53 6,88 8,69 
ПрАТ «Концерн Хлібпром» 2,40 2,62 3,91 5,83 7,65 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 

1,79 2,82 3,03 3,39 4,42 

ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 2,54 2,84 3,43 4,85 5,60 
ПАрТ "Теремнохлiб" 2,39 2,59 2,79 3,70 5,29 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 1,63 2,05 2,39 3,08 4,05 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібозавод №9" 2,02 2,80 2,95 3,77 5,24 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 3,05 3,31 4,13 5,10 6,48 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 2,10 2,20 2,50 2,59 3,60 
ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат №1" 1,79 2,26 2,44 2,59 3,62 
ПрАТ "Криворіжхліб" 2,32 1,52 1,97 2,19 3,67 
ПрАТ "Поліссяхліб" 3,11 3,18 4,26 4,67 4,89 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 2,04 2,19 2,92 2,96 3,77 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 1,40 1,53 1,70 2,60 4,08 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 2,84 3,25 3,6 4,32 4,91 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 2,17 2,37 3,05 3,36 5,31 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 3,32 3,52 3,58 5,62 6,54 
ПрАТ "Люботинський хлiбозавод" 1,46 1,49 1,90 2,05 3,15 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 1,98 2,09 2,2 2,78 4,05 
ПрАТ "Стрийський хлiбокомбiнат" 1,30 1,33 1,39 1,79 3,49 
ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" 2,22 2,28 2,49 2,83 3,76 
ПрАТ "Козятинхлiб" 1,67 1,89 2,35 3,7 4,34 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 2,46 2,70 3,56 4,31 5,48 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 1,68 1,69 2,31 2,57 3,22 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 2,23 2,40 2,64 3,47 3,98 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 2,02 2,30 2,30 3,20 3,60 
ПрАТ «Хлібний колос» 1,90 2,10 2,90 3,19 3,50 
Середня заробітна плата персоналу 
підприємств вибірки 

2,23 2,45 2,89 3,61 4,68 

Середня заробітна плата в Україні 3,65 3,48 4,20 5,18 8,78 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємств 
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Таблиця Е.2  

Продуктивність персоналу хлібопекарських підприємств 

України у 2014-2018 рр., тис. грн./рік 

Назва підприємства 
Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

ПрАТ «Київхліб» 400,78 404,37 437,32 661,79 726,46 
ПрАТ «Концерн Хлібпром» 218,35 188,46 281,44 304,08 349,09 
ТОВ "Одеський коровай"  395,26 381,99 373,9 384,6 398,6 
ПрАТ «Харківський хлібокомбінат 
«Слобожанський» 

368,74 104,80 162,50 218,70 248,30 

ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат" 240,87 239,30 397,25 361,81 311,39 
ПрАТ "Теремнохлiб" 161,24 183,23 290,51 366,78 402,23 
ПрАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" 118,8 136,3 231,1 271,89 275,7 
ПрАТ "Дніпропетровський хлібозавод" 193,12 198,20 342,58 326,01 373,10 
ПрАТ «Новоград-Волинський хлібозавод» 151,91 168,90 243,54 250,25 294,80 
ПрАТ «Коростенський хлібозавод» 144,0 153,1 150,3 182,0 230,2 
ПрАТ "Криворізький хлібокомбінат №1" 69,1 88,8 93,3 98,0 113,6 
ПрАТ "Черкаський хлібокомбінат" 39,96 114,86 102,1 34,7 39,13 
ПрАТ "Криворіжхліб" 195,96 174,00 256,49 253,31 296,24 
ПрАТ "Поліссяхліб" 152,04 167,38 245,14 256,52 264,52 
ПрАТ "Овруцький хлібозавод" 103,2 115,5 158,0 160,0 188,3 
ПрАТ "Долинський хлібозавод" 190,53 274,88 228,18 319,45 77,44 
ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" 170,5 218,0 326,0 338,0 362,0 
ПрАТ «Олевський хлібозавод» 127,02 142,0 170,43 84,41 58,83 
ПрАТ "Славутський хлiбозавод" 162,26 176,48 247,03 278,07 316,54 
ПрАТ "Люботинський хлiбозавод" 97,21 137,98 377,97 314,82 414,75 
ПрАТ "Iзяславський хлібозавод" 200,97 205,75 286,92 313,35 359,92 
ПрАТ "Дрогобицький хлiбокомбiнат" 116,7 137,1 162,3 177,9 249,0 
ПрАТ "Стрийський хлiбокомбiнат" 224,73 261,39 277,31 301,90 408,90 
ПрАТ "Конотопський хлiбокомбiнат" 106,14 106,71 135,73 136,74 165,66 
ПрАТ "Козятинхлiб" 144,03 162,71 197,75 207,7 270,7 
ПрАТ  "Павлоградхлiб" 142,79 159,53 252,57 247,60 282,84 
ПрАТ "Паляниця" 71,56 94,34 39,30 56,30 56,14 
ПрАТ "Миколаївхлiб" 145,42 146,14 185,04 168,08 150,36 
ПрАТ "Олександрійський хлібозавод" 50,0 55,60 37,90 38,20 35,90 
ПрАТ «Ємільчинський хлібозавод» 118,49 129,8 180,18 200,2 331,22 
ПрАТ  "Локачинський хлібозавод" 30,2 31,6 37,5 32,2 47,5 
ПрАТ "Лугинський хлібозавод" 89,8 122,8 187,4 234,96 215,8 
ПрАТ "Яворівський хлібозавод" 39,07 44,95 28,67 31,12 56,16 
ПрАТ “Полонський хлiбозавод” 146,34 142,1 126,34 160,4 192,2 
ПрАТ "Василiвський хлiбокомбiнат" 70,0 139,0 144,6 183,3 283,6 
ПрАТ "Роменський хлiбокомбiнат" 101,2 53,0 60,0 64,4 82,42 
ПрАТ «Хлібний колос» 77,51 40,6 52,46 38,43 32,05 
Середнє значення продуктивності 147,68 153,33 198,56 213,35 237,64 

Джерело: розраховано автором за даними фінанової звітності підприємств 

 



252 
 

Додаток Ж 

Анкета 

Шановні експерти! 
Просимо Вас відповісти на поставлені в анкеті запитання. Будь ласка, обведіть 

вибрану Вами відповідь чи вкажіть свій варіант. 
 
1. Якою є поточна стратегія розвитку вашої компанії ? 

 стратегія зростання 
 стратегія реструктуризації 
 стратегія скорочення 
 стратегія ліквідації (закриття бізнесу) 
 стратегія виживання. 

2. Яка приорітетна конкурентна стратегія вашої компанії ? 
 максимізації випуску продукції з мінімальними витратами 
 висока якість, унікальність та диференціація продукції 
 сфокусованість на окремому сегменті ринку чи групі споживачів. 

3. На який період часу ваша компанія за звичай визначає свою стратегію ? 
 1-2 роки 
 2-3 роки 
 3-4 роки 
 4-5 років. 

4. Хто визначає загальну стратегію розвитку вашої компанії ? 
 власник компанії 
 акціонери компанії 
 директор підприємства 
 відділ маркетингу. 

5. Хто визначає конкурентну стратегію вашої компанії ? 
 власник компанії 
 акціонери компанії 
 директор підприємства 
 відділ маркетингу. 

5. Які фактори зовнішнього середовища найбільше впливають на діяльність вашої 
компанії ? 

 політична ситуація в країні 
 зміна нормативно-правового регулювання 
 соціально-економічна ситуація в країні 
 технологічні зміни у галузі 
 рівень кваліфікації робочої сили 
 доступність ресурсів. 

7. Які фактори конкурентного середовища найбільше впливають на конкурентну 
стратегію вашої компанії ? 

 поведінка ваших конкурентів 
 поведінка споживачів 
 поведінка постачальників 
 загроза появи нових конкурентів 
 загрози з боку виробників товарів – замінників. 
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8. Які конкурентні переваги вашої компанії ? 

 висока якість продукції 
 широкий асортимент продукції 
 низька ціна продукції 
 регулярне впровадження нових видів продукції 
 упізнаваність бренду 
 швидка реакція на зміни смаків споживачів 
 розвинута система логістики та маркетингу 
 досвід та професійність працівників 
 технічний рівень устаткування, організації виробництва 
 вдале розташування (близькість до споживача) 
 значний досвід роботи та ділова репутація. 

9. Які основні конкурентні наміри вашої компанії ? 
 бути лідером на ринку 
 стати лідером на ринку 
 бути в групі лідерів ринку 
 перейти до групи лідерів 
 зберегти свою конкурентну позицію 
 перемогти конкретного конкурента. 

10. Яка конкурентна поведінка характерна для вашої компанії ? 
 агресивна (захоплення ринку конкурентів) 
 неагресивна (захист власного ринку) 
 пасивна (консервативна поведінка слідування) 
 комбінація наступальних і захисних конкурентних дій. 

11. Які підходи використовує ваша компанія для набуття (утримання) конкурентних 
переваг ? 

 пошук нових можливостей, ринків, споживачів 
 копіювання найкращого досвіду конкурентів 
 пошук слабких місць конкурентів 
 швидка адаптація до змін на ринку 
 швидка адаптація до змін вимог споживачів. 

12. Які напрями стратегічного розвитку актуальні для вашої компанії ? 
 розробка нових видів продукції 
 збільшення виробництва запакованого хлібу 
 збільшення виробництва дрібноштучних виробів 
 вихід на зовнішні ринки 
 вихід на ринок заморожених напівфабрикатів. 

13. Конкурентна стратегія вашої компанії є результативною (компанія досягає 
поставлених цілей)? 

 так 
 ні 
 важко відповісти. 

14. За якими показниками ви оцінюєте або могли б оцінювати результативніть 
конкурентної стратегії вашої компанії ? 

 обсяг виробництва продукції 
 обсяг продажу продукції 
 прибутковість (рентабальність) 
 прибуток 



254 
 

 маржинальний дохід 
 % завантаженості виробничих потужностей 
 % виконання замовлень (контрактів) 
 % охоплення торгівельних точок 
 частка ринку 
 впізнаваність бренду, лояльність покупців. 

15. Яка із наведених сфер діяльності є сильною стороною вашої компанії ? 
 виробництво 
 маркетинг 
 фінанси 
 персонал 
 управління (менеджмент). 

16. Яка із наведених сфер діяльності є слабкою стороною вашої компанії ? 
 виробнитво 
 маркетинг 
 фінанси 
 персонал 
 управління (менеджмент). 

17. Які ресурси, на Ваш погляд, мають найбільшу стратегічну цінність в 
хлібопекарській галузі? 

 виробничі (обладнання, технологія) 
 людські (персонал) 
 фінансові 
 організаційні (менеджмент) 
 інформаційно-інтелектуальні. 

18. Оцініть рівень маркетингового потенціалу вашої компанії: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

19. Оцініть рівень виробничого потенціалу вашого компанії: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

20. Оцініть рівень технічного потенціалу вашої компанії: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

21. Оцініть рівень фінансового потенціалу вашої компанії: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
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 дуже високий. 
22. Оцініть рівень людського потенціалу вашої компанії: 

 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

23. Оцініть рівень організаційного-управлінського потенціалу вашої компанії: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

24. Оцініть, будь-ласка, рівень якості продукції вашої компанії: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

25. Оцініть, будь-ласка, рівень якості продукції вашого основного конкурента: 
 дуже низький 
 низький 
 середній 
 високий 
 дуже високий. 

 

Джерело: сформовано автором 
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Додаток К 

Таблиця К.1  

Стан систем стратегічного управління досліджених хлібопекарських підприємств 

Етапи 
стратегічного 

управління 

Інформаційне забезпечення 
Організаційне 
забезпечення 

Методично – інструментальне 
забезпечення 

Результати 

Аналіз 
зовнішнього 
середовища 
підприємства 

Відстеження та врахування лише основних 
найбільш впливових (з точки зору 
управлінців) факторів зовнішнього та 
проміжного середовища, здійснення 
короткострокових прогнозів їх змін, що 
обумовлює недостовірність результатів 
аналізу. Неврахування більшості вагомих 
факторів зовнішнього та конкурентного 
середовища, невиконання функції 
формування відповідних баз даних стосовно: 
показників, що характеризують діяльність 
конкурентів у розрізі сфер їх діяльності; 
вподобань, мотивів, ступеня прихильності 
споживачів, рівня і тенденцій змін попиту, 
його чинників; основних характеристик і 
показників діяльності постачальників 
сировини, здійснення їх відбору за 
критеріями: ціна, обсяги поставок, більш-
менш прийнятна якість. 

Виконавцями є рядові 
працівники 
функціональних відділів. 
Несистематичність 
проведення, неналежний 
рівень виконання. 
Недостатній рівень 
оволодіння спеціалістами 
сучасними методами 
аналізу, їх використання у 
практичній діяльності у 
спрощеному вигляді. 

Складність застосування, широка 
інформаційна база використання 
багатьох методів стратегічного 
аналізу обумовлюють високий 
ступінь обмеженості методики 
аналізу на підприємствах. 
Описовий характер та значний 
ступінь спрощення методів 
стратегічного аналізу галузевого 
(загальна характеристика, 
тенденції розвитку). Високий 
ступінь динамізму впливових 
факторів зовнішнього і 
проміжного середовища 
обумовлюють обмеженість 
використання кількісних методів 
прогнозування та надання 
переваги експертним. 

Словесні звіти, 
відсутність 
документально
го оформлення 
за визначеними 
формами 
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Продовження табл. К.1 

Етапи 
стратегічного 

управління 

Інформаційне забезпечення 
Організаційне 
забезпечення 

Методично – інструментальне 
забезпечення 

Результати 

Внутрішній 
аналіз 
підприємства 

Відсутність розроблених зведених форм 
інформації відносно характеристик і 
показників діяльності підприємств за 
функціональними сферами. Джерелами 
аналізу виступають поточна та оперативна 
внутрішньо- і зовнішньофірмова звітність. 

Виконавці - керівники 
функціональних 
підрозділів та вище 
керівництво. 

Значний ступінь спрощення 
науково обґрунтованої 
методичної бази внутрішнього 
аналізу підприємства з огляду на 
трудомісткість її застосування; 
втрата спрощеними методами 
практичної цінності. 

Документально 
оформлена 
керівниками 
функціональ-
них підрозділів 
звітність без 
узгодження 
результатів і 
відповідних 
висновків. 

Встановлен-
ня 
стратегічних 
цілей 
підприємства 
 

Обмеженість, низький ступінь достовірності 
інформаційної бази, несвоєчасність 
надходження керівництву. 

Розробка рішень головним 
чином на рівні вищого 
керівництва під незначним 
впливом керівників 
функціональних відділів. 

Відсутність відпрацьованих 
процедур прийняття та реалізації 
управлінських рішень, критеріїв 
оцінки їх ефективності. 
Недостатнє володіння 
керівництвом сучасними 
методами управління. Методи 
прийняття стратегічних рішень 
базуються існуючому досвіді 
функціонування підприємств. 
Відсутність відпрацьованих 
технологій прийняття рішень у 
певних функціональних сферах. 

Загально-
фірмові 
напрямки, 
орієнтири 
мозаїчного 
характеру, але 
не взаємо-
пов’язаний 
комплекс 
стратегій за 
рівнями 
управління. 
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Закінчення табл. К.1 

Етапи 
стратегічного 

управління 

Інформаційне забезпечення 
Організаційне 
забезпечення 

Методично – інструментальне 
забезпечення 

Результати 

Формування 
стратегії  

Розмитість, відсутність словесного 
оформлення комплексу стратегій – 
суб’єктивізм сприйняття. Дані внутрішнього 
і зовнішнього аналізу. 

Керівництво 
функціональних відділів 
без взаємодії, узгодження 
із провідні спеціалісти 
функціональних відділів, 
затвердження на рівні із 
вищим керівництвом.  

Відсутність відпрацьованих 
процедур прийняття та реалізації 
стратегічних управлінських 
рішень. 

Відсутність 
документально
го оформлення 
вибраних 
стратегій.  

Реалізаціїя 
стратегії  

Результати зовнішнього і внутрішнього 
аналізу. Плани, програми, проекти розвитку. 
Форми поточної та оперативної звітності. 

Спеціалісти 
функціональних відділів, 
вище керівництво. 

Недосконалість та обмеженість 
застосування науково 
обґрунтованих інструментально-
методологічної бази планування 
виробничої, фінансової діяльності 
Відсутність чітко налагодженого 
механізму контролю за 
виконанням стратегічних планів 
(несистематичність, 
невизначеність процедури). 

Оперативна і 
поточна 
звітність. 

Стратегіч-
ний 
контроль 

Результати виробничої і управлінської 
діяльності. Поточна внутрішня і зовнішня 
звітність. Результати виконання довго – і 
середньострокових планів, програм.  

Вище керівництво 
підприємства. 

Обмеженість методів контролю 
(статистичний контроль, 
спеціальні повідомлення, звіти 
тощо), переважання форм 
поточного контролю 

Результати 
функціонування 
систем 
контролю. 

Джерело: сформовано автором 
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Додаток Л 

 
Методичні рекомендації щодо вибору конкурентної стратегії підприємства 

 

1. Мета, завдання і призначення методичних рекомендацій. 

Дані «Методичні рекомендації» (далі – «Рекомендації») визначають 

порядок і послідовність процедур вибору конкурентної стратегії підприємства. 

1.1. Метою «Рекомендацій» є забезпечення керівників, менеджерів та 

спеціалістів підприємств інструментарієм щодо вибору оптимальної 

конкурентної стратегії підприємства за критерієм результативності 

стратегічних альтернатив. 

1.2. Основними завданнями, які вирішує підприємство за допомогою 

впровадження цих «Рекомендацій», є наступні: 

- забезпечення результативного стратегічного розвитку підприємства, 

- обгрунтування управлінських рішень щодо вибору конкурентної 

стратегії підприємства,   

- забезпечення раціонального прийняття управлінських рішень в умовах 

повної або часткової невизначеності. 

1.3.  Конкурентна стратегія підприємства в даних «Рекомендаціях» 

розуміється як управлінський засіб досягнення комплексу конкурентних 

переваг, що мають забезпечити досягнення встановлених стратегічних цілей 

підприємства. 

1.4. Призначенням даних «Рекомендацій» є визначення порядку і 

послідовності процедур вибору оптимальної конкурентної стратегії, що 

найкращим чином забезпечить досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Рекомендації можуть використовуватися спеціалістами управлінських та 

економічних служб підприємств. 

2. Порядок і послідовність процедур вибору оптимальної 

конкурентної стратегії підприємства. 
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2.1. Формування набору критеріїв результативності стратегічної 

альтернативи. 

Формування набору критеріїв результативності стратегічної альтернативи 

відбувається експертним шляхом. Вибрані критерії та показники 

результативності конкурентної стратегії підприємства мають відповідати 

наступним вимогам: релевантність по відношенню до стратегічних цілей; 

повнота охоплення, тобто здатність відображати найважливіші аспекти 

стратегії; надійність даних та їх значущість для осіб, що приймають рішення 

щодо стратегії компанії; обмеженість кількості складових для кожного аспекту 

оцінки; сумісність між собою в розрізі цілей і управлінських дій. 

Прогнозна оцінка критеріїв (показників) результативності стратегічної 

альтернативи описуються експертами інтервальними оцінками, які 

характеризується трикутною нечіткістю, тобто ),,(
~

maxmodmin KKKK  , де minK , maxK  

– відповідно мінімальне і максимальне значення K ; modK  – найочікуване 

значення критерію K , для якого значення функції належності дорівнює 1. 

Результати експертного оцінювання заносяться у таблицю (табл. Л.1).   

Таблиця Л.1 

Інтервальні оцінки критеріїв результативності стратегічної альтернативи 

Стратегічні 
альтернативи 

Критерії результативності стратегічної альтернативи 

𝐾 = 𝐾 , 𝐾 , 𝑖

= 1,3 

𝐾 = 𝐾 , 𝐾 , 𝑖

= 1,3 

𝐾 = 𝐾 , 𝐾 , 𝑖

= 1,3 
𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  

S1       
S2       
S3       

Загальні межі 
зміни значень 
критеріїв 
результативності 
стратегічних 
альтернатив 

𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  𝐾  
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2.2. Визначення вагових коефіцієнтів для критеріїв результативності 

стратегічної альтернативи. 

Для встановлення значення вагових коефіцієнтів потрібно використати 

правило Фішберна. За правилом Фішберна вагомість  i-го показника (ri), 

упорядкована за ступенем зниження його значущості визначається за 

формулою: 

 

,                                                 (Л.1) 
  

де,  ri – ваговий коефіцієнт і-го показника; 

N – кількість показників; 

i – порядковий номер (ранг) показника. 

 

2.3. Нормалізація критеріїв результативності стратегічної 

альтернативи. 

Кожну інтервальну оцінка критерію результативності стратегічної 

альтернативи потрібно деталізувати в двох аспектах: з погляду ризику і в 

аспекті відповідності оптимальному значенню.   

Показник ступеня ризику стратегічної альтернативи, 𝑅𝑖𝑠𝑘 , 𝑗 ∈

𝐾 , 𝐾 , … 𝐾 , mi ,1 , визначається за формулою: 

𝑅𝑖𝑠𝑘 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1,   𝐾 ≤  𝑁

0,  𝑁 ≤ 𝐾

,  𝐾 <  𝑁 < 𝐾 , 𝑖 = 1, 𝑚 ,  (Л.2) 

де 𝑁  – нормативні значення критеріального показника 𝐾 . 

Показник відповідності оптимуму, 𝑂𝑝𝑡 , визначається за формулою: 

𝑂𝑝𝑡  =  
  

 
  (Л.3),  

при цьому 

𝐾 = min 𝐾 , mi ,1  (Л.4) 

𝐾 = max 𝐾 , mi ,1  (Л.5) 
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𝑅𝑒 =   , mi ,1   (Л.6) 

де   𝐾  –  мінімальне значення критерію 𝐾 , 

 𝐾  – максимальне значення критерію 𝐾  

Результати нормалізація критерії результативності стратегічної 

альтернативи потрібно представити у вигляді таблиці (табл. Л.2). 

Таблиця Л.2 

Деталізовані критерії результативності стратегічних альтернатив 

 конкурентної стратегії підприємства 

Стратегічні 
альтернативи 

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾  𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾  𝑅𝑖𝑠𝑘 𝐾  𝑂𝑝𝑡 𝐾  𝑂𝑝𝑡 𝐾  𝑂𝑝𝑡 𝐾  

S1       

S2       

S3       

 

2.4. Визначення  узагальненого показника результативності 

стратегічної альтернативи. 

Узагальнений показник результативності стратегічної альтернативи, 𝐼 , 

визначається за формулою: 

𝐼 =  ∑𝑎 𝑏 1 − 𝑅𝑖𝑠𝑘 + 𝑏  𝑂𝑝𝑡 , 𝑗 = 1, 𝑛,  , mi ,1   (Л.7) 

при цьому: 

𝑏 > 0, 𝑏 > 0, 𝑏 + 𝑏 = 1, (Л.8) 

𝑎 > 0, ∑𝑎 = 1  (Л.9) 

де 𝑎  – ваговий коефіцієнт для i -го показника результативності 

стратегічної альтернативи, mi ,1 ; 

𝑏 , 𝑏  – вагові коефіцієнти для i -го показника результативності 

стратегічної альтернативи в аспектах: перший – ризику, другий – 

відповідності оптимуму. 
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2.5. Вибір оптимальної стратегічної альтернативи. 

Серед порівнювальних стратегічних альтернатив найкращою слід 

вважати таку альтернативу 𝑆 , 𝑗 = 1, 𝑛, для якої узагальнений критерій 

результативності набуває найбільшого значення, при цьому 𝐼 = ∈ [0,1].  

 

3. Відповідальність за виконання рекомендацій. 

Відповідальність за виконання даних «Рекомендації» покладається на 

керівників і спеціалістів відповідних структурних підрозділів в межах їх 

функцій і повноважень.    

 

Джерело: сформовано автором 
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Додаток М 

Таблиця М.1 

Характеристика зовнішніх можливостей та загроз 

 Фастівського хлібокомбінату ТОВ «Київхліб» 

Групи 
факторів 

Фактори зовнішнього середовища, 
що відкривають можливості для 

підприємства 

Фактори зовнішнього середовища, 
що створюють загрози для 

підприємства 
Характерис-

тика 
факторів 

Ймовір-
ність 

виник-
нення 

Сила 
впливу, 
балів*  

 

Характерис-
тика 

факторів 

Ймовір-
ність 

виник-
нення 

Сила 
впливу, 
балів*  

 
Політичні 
 

Державна 
підтримка 
галузі 

0,4 7 
Зміна 
політичної 
ситуації 

0,8 7 

 Економічні  Залучення 
додаткових 
інвестицій 

0,6 7 
Інфляція, 
нестабільний 
курс валют 

0,8 9 

Соціальні 
 

Лояльність 
кола постійних 
споживачів 

0,9 8 

Зниження 
купівельної 
спроможності 
населення 

0,5 5 

Техноло-
гічні 
 

Оптимальні 
умови 
кредитування 
нової техніки  

0,4 8 

Витратні 
технологічні та 
технічні 
нововведення 

0,6 8 

Правові 
 

Затвердження 
додаткових 
державних 
дотацій 

0,2 5 

Зміна 
законодавчої 
бази 

0,4 4 

Етичні 
 

Розвиток 
наявних 
партнерських 
зв'язків 

0,5 7 

Розвиток 
хабарництва 

0,4 3 

Екологічні 
 

Ефективне 
використання 
наявних 
ресурсів 

0,6 6 

Підвищення 
вартості 
енергоносіїв 

0,9 7 

Загальна 
оцінка 

25,5 29,2 

* Примітка. Максимальна оцінка – 10 балів, мінімальна оцінка – 1 бал. 

Джерело: сформовано автором 
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 Можливості: 
• Вихід на нові ринки або 

сегменти ринку 
• Збільшення географічних 

меж ринку 
• Освоєння нових видів 

продукції та нових 
технологій 

• Відкриття нових фірмових 
торгових точки 

• Стратегічне партнерство з 
постачальниками борошна 

• Збільшення купівельної 
спроможності населення  

Загрози: 
• Вхід на ринок нових 

конкурентів 
• Підвищення цін або дефіцит 

основної  сировини 
(борошна) 

• Низький рівень якості 
основної сировини 
(борошна) 

• Нестача кваліфікованого 
персоналу 

• Зниження купівельної 
спроможності населення 

• Повернення державного 
регулювання цін на хліб 

Сильні сторони: 
• Великий досвід працівників 

у технології 
• Висока кваліфікація 

персоналу 
• Чітка організація бізнес-

процесів 
• Система щоденної доставки 

у понад 85% торгових точок 
• Імідж високої якості 

продукції 
• Відповідність якості 

продукції державним 
стандартам 

• Налагоджені стосунки з 
покупцями 

• Позитивний імідж 

СіМ: 
Впроваджувати нові 
технологічні лінії для 
розширення асортименту 
продукції 
Розпочати виробництво 
нових видів хлібобулочних 
виробів 

 
 
 
 
 

 
 
 

СіЗ: 
Застосовувати методи 
маркетингу та розробляти 
відповідні рекламні заходи, 
які б наголошували на 
високій якості продукції 
Постійно перевіряти якість 
сировини 

 
 
 
 
 
 

 

Слабкі сторони: 
• Залежність від материнської 

компанії 
• Повільне реагування на 

зміну потреб споживачів 
• Нестача власних фінансових 

ресурсів для розвитку 
• Висока собівартість 

продукції  
• Моральна застарілість 

устаткування 
• Обмеженість виробничих 

площ для розвитку 

СлМ: 
Виявляти незадоволений 
попит на хлібобулочну 
продукцію та освоювати нові 
ринки 
Поліпшувати умови 
співпраці з постачальниками 
сировини 
Проводити постійний 
моніторинг ринку та 
розроблювати план 
реагування на зміни 

СлЗ: 
Зміцнювати завойовані 
позиції на ринку 
Оптимізувати обсяги випуску 
продукції 
Проводити постійний 
моніторинг вподобань 
споживачів для задоволення 
їх потреб краще ніж 
конкуренти 

 
 

Рис. М.1. Матриця  стратегічного балансу (SWOT) Фастівського 

хлібокомбінату ТОВ «Київхліб» 

Джерело: сформовано автором 
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Додаток Н 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ АВТОРА ЗА ТЕМОЮ 

ДИСЕРТАЦІЇ  

 

Монографії: 

1. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових 

суспільно-економічних процесів : монографія / за заг. ред. А.П. Наливайка. 

Київ: КНЕУ, 2013. 454 с. (26,5 д.а., особисто автору – 0,5 д.а.: Розділ 3.6. 

Тенденції розвитку конкурентних стратегій в сучасному динамічному 

середовищі).  

2. Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / за заг. 

ред. А. П. Наливайка. Київ : КНЕУ, 2014. 445 с. (26 д.а., особисто автору – 

0,5 д.а.: Розділ 1.4. Конкурентні стратегії фірми в умовах знаннєвої економіки: 

методологічний аспект). 

3. Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні 

рішення для бізнесу : колективна монографія / за заг. ред. А.П. Наливайка. 

Київ: КНЕУ, 2015. 398 с. (23,2 д.а., особисто автору – 0,5 д.а.: Розділ 1.5. 

Стратегія глокалізації бізнесу).  

4. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : колективна 

монографія / за заг. ред. А. П. Наливайка. Київ : КНЕУ, 2017. 418 с. (24,6 д.а., 

особисто автору – 0,5 д.а.: Розділ 2.6. Оцінка результативності конкурентної 

стратегії підприємства).  

У наукових фахових виданнях України: 

5. Ліщинська В.В. Взаємозв’язок бізнес-моделі та конкурентної стратегії 

підприємства. Стратегія економічного розвитку України. 2012. Вип. 30. 

С. 159-165. (0,4 д.а.). 
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